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Присутни су гг.  Мимистри: Министа]ј социјалпс нолитикс  и  паЈх^икм   зДр'^6ља  Иван  Пуцељ, Ми- 
пистар тр?ОВМНе и иидустри je др. Илија Шуменковн!!, Министар ту.ма и рудмикб Павао Матнца, Ми- 

инстар  пностраиих   послова   Вогол>уб  Јевтић, Миинстар    просиете   др.   Раденко    Стапкови!!. 

ПОЧЕТАК РАДА У   10 ЧАСПВА. 

C A Д P Ж Л ili 

lipe дневног рсда: 1 Читање и усвајаљ^ записника 
uJV састанка: 

2 — Саогмпгси.с o I<OIICTIIT\исаи.у Одбора! Одббра за 
iiiHiviaH.-iii.i' закоиског прсдлога o верској настаћи у народ- 
иим, rpaliaiiCKiiM, сродп.мм и ,\ читсл.ским школама; Одбора 
за проучавање законског предлога народних послдника 
Гапро МилошепиЈк! и ,ipyiona o Л.\ IOI.IOIK'IICKOM иациоиал- 
ном храму; м ОдГшра аа ироучанап.с за^ОНСКОГ ПрбДЛОГа 
народних посд&НИка Милоја СокиКа H прупова <> иаменама 
и л()||.\|;ама  SakdHa 0 ипналидима; 

3 — Саопштеп.с d модиошии.у пзпсштаја: Одбора ва 
ii|io.s'4aiiaii.e закомског мрс.мога u г.^рској пастанн у на- 
родиим, rpahaiicKHM. c|)t.,,ui,iiM и учиим.смт школама; ОД- 
бора за проучапама' закгЈиског преДЛОГа народНИХ посла- 
иика Ганре МшоШбвића и другопа o Југословенскои на- 
[ииЈпалпом храму; 

4 — Свопдггење нгнтерпелације народних послааикв: 
Хаџи-Тодора ДимитријсипНа na Мииистра caoOpahaja o про- 

дужт.ч Угоиора „A, Д, Рддио Бебгра^"; др. Николе Ники- 
ha и друпжа na Министра унутрапш.нх иослпп:! b Лабрани 
растхрам.а KII.IIIL-: „Гонори пародпих послаппка, Кародши 
сељачког клуба у Скупштини"; Хусчмша КадиНа na Miiim- 
стра праиде o укидап.у Устапа исламске исрске за.једпицс; 
Светислнва Хођ^ре ма Мштстра финансиЈа <> изувиивжу 
малопродаваца дувава из Закопа o радм.ама; Бранка Аврв- 
мови1ш на Мнппстра шуи4 И рудпика, 
liaja и Ммпистра Bojcfce И морпарице, 
угља у Врднику] Среа нршшаг; 

5 —  Саошптсљс  одгопора  Министар« 
интерћЕлаЦијеЈ 

(> — Молбе и жалбе; 
7 — Разна акта. 
Днсвни ред: Претрес и усб&јање у начелу) поЈбдино- 

стима н коначно иинмптаја Одбора за проучанан.с закоп- 
ских прсдлога: O Угонору o раду и IIOMOIIH измс^у Кра- 
љеиит' Југославије И Републике Фрапцуске; o С11оразум.\ 
o стажијерииа изиеђу Краљевине Југославије и Републнш 
Француске; o Допунском акту уз Mel)yiiapo,'uiy конпепциЈ) 

Министра саобрв- 
o раду у рудвику 

na  посланичке 



344 LV РЕДОВНИ СЛСТЛИЛК - 2Г> ЈУЛЛ  19,гз. 

o препозу робе жслсзиицом; o Међународној конвенцији o 
тсрстиим липијама; o М.еђународном споразуиу o бродо- 
пима светионицииа који сс налазе ваи олређеног места; o 
Допунској конвенцији o рсгулисаљу трговачкнх потражи- 
naii.a ca Белгиско-Луксенбуршком припредиом упнјом; o 
Међународкој конвенцији за изједначење подношења ре- 
зултата апа.шзе материја намењсиих л.удској и сточпој 
храни; o Трговинском арапжмаиу пзмсђу Крал.евиис Југо- 
славије i.' Кралзспние MahapcKc; o Међупаролиој конвсн- 
циЈи за уређење лопа иа китопе; o Споразуиу између Кра- 
љевине Југославије н Републике Франиуске o преферси- 
цијалном поступању са југослопенском пшсницом; o Ком- 
венцији за стварање неђународног друштва за полјопри- 
вредни хипотскарпн крсдит; o Сиоразуиу o урсћси.у трго- 
liimcKor промета са КралЈевипом Италијом. 

Говормнци: Изпестилац Стсван Tnipiili, известилац др. 
Глигорије Тадић, известилац Михаило Живанчевић, Митп 
Димитријевић, Милутин Станојевић. 

Прстрсс и усваЈање у начелу, по.јодипостима и ко- 
пачно: извештаја Одбпра за проучанаи.с законског пред- 
лога o всрској настави у народшш, грађанским, средп.нм н 
учитељскин школама у Краљсвини Југославији. 

Говорнмци: Изпсси лац Душаи Иванчеви!^ Мипчстар 
проспете др. Раденко Станковић. Алојзиј Павлич, Витомир 
Видаковић. 

Пптпрегседиик др. Авло Хасанбеговић: Отва- 
рам LV рсдотга састанак Народне скупттине. Из- 
волитс чути записник LIV реловне селниие. 

Секретпр Милан Мравље прочита запишик LIV 
редлвнс ссдииие. 

Потпретсслшчс др. Авло Хагаибегопић; Има ли 
ко какву примслПу na лпписиик? (Нсма1) ПримедббЗ 
иом". записник je примљен. Изоолите чути констн- 
туисање одбопа. 

Сгкготг.п Мнлан Мравље чнта: Олбоп за. nnn- 
vnmnibe закопског проллога o в"р;к'ој нгсташ у 
п^рплним, граКаиским, средн им и унитм гкмм пп:;)- 
лама. извештава да се конгтитуисао 25 јула т. г. 
и изабрао за претселннка г. Василп ГрНића, зз пот- 
поетседника г. Јоваиз Андрију и за секретара г. 
Дуигана Иванчсвнћа; 

Одбор за проучавање законаког предлога на- 
родних посланика г. г. Гаврр Милошевића и лру- 
гова o Југословенском натгионалком храму. изве- 
штава ла се копгтптгигао !?•' јуда т. г. и пзаПрао за 
претселпикп г. др Criena. Кн^жсвнћа, за потпоет- 
^сдника г. Ловпу Петрв^пр и за секретара г. Аиту 
Корача и г. Xvcoima Kaanlia: 

Одбор за прауч.пв.пп.о закписког преллота на- 
родних послаиика г. г. Мило1а Сокпћа и лпугова o 
ивмђнама и шопуиама Законз o иивалилимА нзве- 
mraiBa ла ср копгтитунсао 95 јула т. г. и изабрђо за 
претгрмиика г. дп Ниика Пепића. за потппотгоаичкс 
г. г. Милована Лазаоеви1м и ДШ Лпагача Крал,е- 
вића и Вв гекоетапа г. Милпп Гпк'ч1.а. 

Потппстгешгнк jm. Авло Хасанбеговић: Пви cn 
извепттаји поимају на знање; Изволптс чутп na'icp- 
ске и.чвешта1е. 

Секретап Милан Моапл>е "итл' Da'nn ga прп- 
v4apaH-.e закоиског ппртлога ^ BOOPKOI чагт^ви у на- 
полчим. rnahPKOKifM. (теп№ИМ H учитрл^ким IUKO- 
ламп, поли":!' СкугдАтиин cni изрсптај. ф.или ппч- 
.inrV 

Пдбор за minv"!":-'- е законскпг ппеллога  на- 

родних посланика г. г. Гавре Мнлотеви!^' и дру- 
гова o Југословенском нацноналном храму, подноси 
Скупштини na peiiieibe свој извештај. (Внди при- 
лог). 

Питпретседнцк др. Авдо Хасаибеговић: Први 
одборскн извештај штампан je н раздат г. г. народ- 
ннм посланицима и сгавл>ен na дневни ред дана- 
шње седнице. Други одбороки извештај штампаће 
се, раздати r. г. нг.ролиим потланитгаа и стовити 
на дневни ред кад то Народна скупштнна одлучи. 
Изволите чути интерпелације. 

Свкретар Милан Мравље чита: Г.г. Хаџи-Тодор 
AiiMurpiijcBiiIi и друговн, нгролии посланнцн, VIIV- 
ћују интерпелацију na г. Мппистра саобраћаја o 
продуженЈу уговора „A. Д. Радио -Београд". (Види 
приллг); 

Г. г. Пикгпа Hi'Kiili n лругови, иародни по- 
слаашци, упућују шггерлелацију na г. Министра у- 
нутрачтиих послова o забраии расгурања књнге 
„Говори народчих посланика Иародног сељачког 
клуба у Скупштини" (Впди прилог); 

Г. Хусоин Кадић, наролии посланнк, упућује 
интерпелацију иа г. Миннстра правде o укидању 
Устава, Исламске верске заједнице (Еиди прнлог); 

Г. Светислав Xol)epa, пародни посланик, упу- 
livie интсрпслацију ил г. Мииистра финаисија o 
изузи.маи.у малпиродаваца дувана из Закона o рад- 
н,:.ма (Види прплог); 

Г. Бранко Аврамовић, иарпдли послаашк, упу- 
livje итчрпслацију на г. Миннстра шума и рудии- 
ка, Минмстра саобраћаја и Министра војске и мор- 
иарице o раду у руднику угља у Врднику, Срсз и- 
ршпки (Види прилпг). 

Потпретседник др. Авдо Хасапбеговић: Све 
прочитгне интсрпелације доставиће се иадлежним 
r. г. Мииистрима. Изволите чути иавештаје г. г. 
Л\ииистара. 

Секрегпр Милан Мравље чита: Г. Мпинстар 
гра1,евина изиеиггава да he иа иптсчјиелацију на- 
родиог посланика г. Милиика Р. Милутиновића o 
заузима11>у згмл.иппа за пзраду путева у Срезу 
драгачевском одговорити кад се стави на дневии 
ред. 

Потпретседиик др. Авдо Хасаибеговић: Овај 
се извсштај прима иа знање. Изволитс чути молбе 
и жалбе. 

Секретар Милан Мравље саопштава молбе: Фи- 
липа Раслапчевића, Ивке Лукпћа, Марка ЦемовиКа, 
Алекса11Л|)а Јовановнћа, др. Бранка КатуриКз, Ми- 

а Павловића, Ивана Шарад Ивића, Милорада И- 
саиловића, Јозе Mapuha, Јозе М. Чолића, Драге Б. 
Јоваиовићз, Раннсава ЂаковнНа, Марка Јосипови- 
ћа, Ђукана Дракулови!^, Саве A. ЈакшиКа н Марије 
Ппкшјхуровс. 

Потпретссдиик др. Авдо Хасанбеговић: Све 
проантан« молбе и жалбе упутиће се Одбору за мол- 
бе и жалбе. Изволите чути разна акта. 

Секретар Милан Мравље саопштава: Удруже- 
ња ратиих инвалида — Кочевје, Крањ, Љубл.аиа, 
Иово Место, Преграда, Батина, Прнгревци, Мару- 
шсвац, Ваљево, Сентз, Варажднн, Цел-.е, Загреб VJI- 
оница, Мали Буковац, Имоцкн и Трчснац р.односе 
прстртавку o изменама и допунама v Иниалил.ком 
закону; Удружење трговаца за Срез ^имрнин — лра- 
л^ево село подноси резолуцију o опорезпвању зсм- 
л.г/радничких, паЗавл.ачких и потрошачких задруга, 



СТЕНОГРЛФСКЕ ВЕЛЕШКЕ 345 

Потпрстссдиик др. Авдо XacanGeroBHli: Ова 
акта примају M иа ;!iimi,o. 

Прелазимо иа лисвии јч-л. Ma диепиом реду je 
Kim прпа тачка ttpetpec изпештаја одбора 33 ирпу- 
чавање зак* .ских iMn.'i,.i;)ra: 

O МгОМхру o ралу и iioMoiiii и.чме'1)у Кргл.еии:1с 
Југославије u РопхГмике Француске; 

O Доиуиском акту уз ме^уиародиу Koimemuijv 
o превозу роое же.гезимцом; 

O Ме1)уиаро;шој конвсицији 0 тсрстиим лиип- 
јама; 

O Mei,yiiapo;uioM споразуму o броДОВИМа све- 
тионицима који се МвШЗе ВвИ o;ipel)ei[()r мс-стл; 

O Допунсмој K4i:iHCiiuniii o регулпсан.у трго- 
вачких потргживлња са Белгнјско-Луксембуршком 
привролном уичјом; 

O Ме1|уилрпли()ј коинеици.ји за изје;шл<чење 
подношенаа ревултата внализе иатерија намеЈВмшх 
л.удскг)! ii сточној храии; 

O TpromiH-Kfni јараћжмшу између КрзлЈевине 
Југославије и KpaebeBHHe AV:i)apci<c; 

O Међунар »даој коонвенцији за уређеље лова 
иа китове; 

O Опоравуму измеНу Кр-п.енмне Југославије и 
Републике француске o преференциЈалжш посту- 
пању са југо ком гтшеницо^; 

О К/шрсчцчји за CTBanaihe мећунаролног дру- 
ттва за гтт.пчриврелии мптптекарНИ крелит; 

O Сгтормзухту o уређењу тртобинокот промета 
га Италијом. 

Има рен известилац Одббра; народШ! послаинк 
г. Стеван Ћирић. 

Иввеогллац Степан Ћирнћ: Гооподо посла^ицч. 
повнагго le целом свету да ;е чувени фраицуски лр- 
жавник Бри,Јан био тзко вепгт гопорник да je o ње- 
иу речеоо. ira му се u телефо^ска књигл са теле- 
фонским бројевтша na je прочита и онда би га 
р.релоло слутати. 

Господо .ттосланици ове мећуиародн« кпчвси- 
ииј'-' ":i гк).јединим [[ржавама>, које прел вама лежо, 
no ri'.oi'M прпктичпп! вредностк, иема суми.е, ла cv 
зиачагие бар толико као телефоии, али no свпјој 
занимл.ивости ftvtcv Miroro \гтркле телефочском и- 
MCKHKV га иорсм Sooleoa. Ако желите дз вам ових 
свих лепет конвеиии|а текстуелно оч речи до речи 
прочитам оилч треба да будете спремни да се ба- 
ците у једпо расположеље, не знам ни сам како 
sa га карактђришем: онако ла се баците у јслно 
расположеше кшсвђ rre таиии кат сте к^о ћзци пре- 
листм'-'-!!! са напетом пажшом лопаритамске ra'vm- 
це лп тражито вћ заланс бројево ллгпварајућс ло- 
гапитмо са 5 или б MOTnni чла. Лко желите да про- 
here још јсаачпут кппз то лепо зтлрокгпи) МИ 
бч сио иорали чл ччталто one кочрснције од речн 
ло речи. a ?IKO жслите да то проћустите, нека ми 
ic онда arinvnrreeo аа ставим |едви предлог: да 
вам све те комвешшјв прикажем у наЈкоаким по- 
гезииа у слоболној речи и ла. диокуту}емо и гла- 
сама за све кочвечиије одједаштут в ие o јелио! 
m 'ел1'01". Слоболав cau такав ппеллог ставити и 
?ато mro се ни јслач говопчик iruio пптавио, којп 
fm повооио m>cjmra ооих нонвешцгја, тв гфема томе 
неиа нотсаасве ии парламент»рне тешкоће na се onaj 
мпј пОеодог ипими. (Душан ЖМвојииовић: Ппима 
ссЛ Узмимо ia ie поедлог примљен пошто 1елан 
r. колега  који je вајближи, изјавл.ује ла се тфима. 

и допустите мн да вам укратко прикажем у чему се 
састоје те међународне конвенцчје. 

Ове ме})Ународне конвенције ла поделимо у 
три групе. У прву групу спадају пет ме1)ународних 
кочвенцнја. које су техничке и практнчне приро- 
де; у другу групу спадају две конвениије, угопори 
са Фррнцусакт, који пмају углавиом социјалпу са- 
држииу, n, иачослетку, у трећу групу долазе две 
конвсчције Koji- имлју карактер клиричга a доне- 
кле трговачког vroinipa чли трговачког аранжмлна. 

Да npeliCM, пет иеђу^Вродни^ кпивсиција, које 
су чисто техиичке и практпчне ћрмроде, Првд кои- 
р.еипија олпоси се ча прсвоз рпбе na жсл.рзиип 'м ■ 
Ta конвенција склопл.ена je jom 1924 голине a 
ступила у живот 1928 голине. Али у овом тре- 
м\тку кад je ступила у живот, већ су почеле иа- 
гле промене у врелности валута тако, ла су мпоги 
чллшви коивснције иостали илутрчп n абсг тога 
je у прелазннм олредбама дато право свима спмлма 
чотппппчпма Да помоћу тарифчих олреллба iini 
лпугчх мерл оиг ч,7а!Гове, који су постлчи ч.чх-зорчи 
'.'nr пАЦШЛ imuna, мпгу игпкмттп. To прлпо je лт- 
тг» иа четнри голчие, oiro je neii пстокло. аЛи клко 
су узроци остали исти ттл више ono тлллслн.е ва- 
лута сада je jom у већој мсри иего чгто ie било 
Upe чет гплмиа, то je очиглолио ла ми мопамо про- 
цужити то npp'RO свпма силамл потпи '""i ^in да 
\'orv тарчфчим олрелбама и лр^тим морлм.-' &jeh '■• 
лотичне члпиове ових ко1Гвеииија. и ВИ HeMOTĆ гп- 
гполо У onoj првпј коттенчпјм 7!итта лруго irero 
да олобрите онај Лоттупски акт којпм се ona tlpa- 
ва потггигчтглма  продужују. 

Друга кочпечпчја господо, мчслчм да лпста 
брзо н лако илем преко свих опих кпчпсиччја, ол- 
иоси се на торотче лпније, na брплппе и H>eiia гврха 
ie дп се осигура жчпот ончма који путују ira мс- 
ђународнш линијама', л^ама и који повбравају 
своја материјалиа ДОбра тмм ме^унпртчпм лпии- 
јлма. Ta коквенција ттолелила je све бродове у 
класе, класифицирлла их je И пппцччфала je 
одрелбе како се имају товлрнти бполппи 'ia се 
ne би логолмо клкав тгесрећлч Случајј да не 
би пропали л.удски животи и маггбријална лобра 
ко)'а су тим лаћама чоперсиа. Гкипто ie наравно 
ната Држава потппсала ту кочветтју јер je Н>ена 
дужпост да води рачуна и бригу o снгурностч 
л.удских животл, и млторијатиих добара СВОЈИХ Гра- 
hana слмо re no себп раз\'ме лп И Ову кочпсчпију 
треба примчтп. 

Tpelia се конвенција односи na оне бродове 
који служе као светионици и она |е чисго гтракти- 
чне природе. Дога^а се покалкал. ла такпп један 
брод светипник не мпже ла остапе иа очоме месту 
где врти одређену сврху оријентације, него или 
га природче силе помвре или се no потребн пречч- 
тз на лруго место. У томе трепутку могла би пл- 
ступити тшетња гтри оријентацији кад такав броц 
неби носио нарочити анак ла се вилп да nn ne rr'. 
in na онои иесту на к<ше треба лл стоји рзди ори- 
ienranuje. И у osoi кчжвеиппјп ппшта друго нема 
иего су. само прецизираии и прописани знаци какве 
nMaiy ла носе такви броловп у магли и no дану n 
no ноћи na због практичне пркроде гасвим je pa- 
кумљпво лл и ову конвенпију морамо прпмити. 

Четвртл. иећународна кошенцијз олпоси се на 
лов на китове. To се ради овако, ако ппсте зналч. 
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Onaj који иде у лоп ионесе собом само једну тороу 
и један дурбии, n птпта више. Кад се појави кит 
он окрене наопако дурбин и види једнога малога 
кита, a онда окреис дуроии као што трсба и пиди 
велику торбу, узмс мал()г:.1 кита, метне у вслпку 
торбу и иде кући. To госиодо није nanncaino у OBflj 
коиве^гцнји, али како смо ми ирактични ловци ita 
китове можсмо прнмити и овај рецепт који сам 
;ги>, само се не смете забунити да ibera изгласате, 
IUTO имате да пзгласате овај рецепт који je у кои- 
венцији и који се односи на то како треба ловити 
кгтове да се не уништи ова корисна животии>а н 
кјцко треба лов ira китове исколпстити тако да чо 
остане ни један део nciiCKopimilien. Мпслнм да мо- 
жете и ову копвспцију пјншпти текстуално кзко 
!е п^едложена. 

Пета мсђународна конвенција господо то je 
јелиа озбилуна ствар н значи један, иако мали ко- 
р iK. уиапрод п v n.-irpahin'.'iiv човечанства' у једну 
велику заједницу. Ви знптс, ггк-подо, да су v стара 
времена све држиве na чак и сви градови пмали 

:вбне и најслеменгарнијс мере, и сматрало се за 
великн успех кад je Фрашитка рсволуција стно- 
рила неке заједничке мере које су и сви други 
кароди преузели изузев неких Англосаксоискнх др- 
жава које се држе ioni иских својих стапих иа- 
вика. Ви знате, господо, ла се у иашовије доб i 
IOI'IMM! u o изјелначењу one пајважиије мере која 
Ри требала да буле заједничкз целоме свету, a<Tfi 
je новац. Ja ne могу ла вам овде предложпм |,едну 
такву Me])ynapo,4iiv копвепцију, толико лалеко оги- 
.1'ли још нисмо, али могу да пролложим другу јед- 
nv копвеицију која се олпоси на анализу опкх M:I- 
терија којп служе за стлчну и л.удску храну која 
зпачп један корвк упапред јер се ствапа једаа v- 
једшчени постуиак за свс државе. Другим речима 
можемо казагги; и ту се ствзра једап хомијски еспе- 
рапто, јелап зајглпичкп језнк, да се нстим фпрму- 
ra\ia опележи количина, м?'Са, температура, ?апре- 
мииа, укус. кис^ло-ст, то.жииа. притисак као ji epe 
flpvrp 'Што се односи н?. хемијсжу анализу оних ма- 
repnja које служе за л улску и сточиу храну. To w 
CfMO niTo je практичпа иего то показује II "одач 
чопак уттапред v изграл.И)И целога гпста у ЈеЦиу 
оп.ттшу, jen у техничком поглелу гпст и mio пл- 
ii'ta друго него то. али га. само трсба иЗЕрадити 
лсих1,г01пки, те ла будемо ienua пслика зајодпица 

OPV кпЈгвенцијУ можемо прпмити ci падздсћу 
као }еда« копак упаппел. 

У том погледу, господо. овим сам вам ппикач^о 
ere MefjVHapo.THe KOimemiviie, a спла ми лопугт^то 
да вам прикажсм само још Л"е кппцсчппре, два у- 
roiDna ca пријатељском нам тпжавом Францусмом 
KOJU CV; као IHTO рскох. соитпалнс ппиполе. 

Први ic уговпр o рану и rrot/KAva радпицчма 
Koin Tiflv из једке дпжаве v дпугу. Ту ep говпрп o 
cniiNia алмннистпативп.им олактипама. o издавпил' 
naconia и нсппава KOi.e тпсба т.жви палииии ла до- 
бију ne само у CBoioi лпжави нато и v oitoi аруиој 
>; кбју оллазр: како hc тамо добити беспдатчо RII- 
зираљр naconia: легзлнзован>е исппара и сл. Illrn 
ie нарочито важно v OBoi конврнци^и, то ie да ep 
ти рзлниии Knin отлаче у OHV дпугу звиљу изГел- 
Начују v CBPMV са нВДЈнаналшш т)алнипима те зрм- 
ље и то у најв^жнијим ствапииа као у поглелу ви- 
сине налница, у социјадном обезбр1)ењу, у погледу 

правл.ења уговора, у погледу обезбеђења за слу- 
чај незапослености, болести и пзиемоглостн. Нај- 
после, 'Што нарочпто пада у очи у овој копвенцијм 
n UITO треба поздравити то je onaj шнроки дух 
приЈатељства који се, кад je реч o Францускпј, исћ 
и сам по себи разуме, a no коме се има у виду да се 
ne оштетп nn економскп jiasBoj једпе земл>е im па- 
цпопални радпици друге земље. 

Седма копвепцпја je господо, сличпе природе. 
I' ina ге ^акл.учује са Фраицуском и олносп се na 
то како he узајампо стажијори моћн uhu пз једпе 
земл^е у лругу, т. ј. ако ко желн да се усаврши у 
тртвачкпм или пндустрпјским ш.ч-ловима да може 
oTiiIiii у другу землЈу где ће мматп прплпке за TO 
усавпшавање. 

Господо, шта je практпчап ефекгт ових двеју 
ксцрспцпја са Фра-тускгш? Допустите мп да нам 
тај ефекат искажем јр/пгом пародпом у^речицом, 
јер се у oBiiM двема коппентмама сталпо CTIOMIIII.O 
ona уобпчајена липломатска формулз уззјампости, 
т. i. како ће рзднпцп из једпе земл>е и старжш^рри 
•кад оду у другу землЈу иматп то n то. Мсћутим, 
ми можрмо ззмпслитп како he та формула изгле- 
датп у ттраксп. Мпслите ли ви, господо, да he фран- 
цускп ралппци и да he (jipainn''кп старжијерп до- 
лазити к нама? To ме, госполо, noTcelia na опу na- 
|Х>дпу узречицу кад деда баби кажс: ..Кад icino 
од нас цпо\с умре, опла hy ja отпћп у Брограл na 
тамо жпветп". Тако нсто, госполо, кад јелна on ове 
"ве земље треба да пласпра радпикс пли сгржп- 
јере у лпугој, онда 1I.PMO MII нћи у Фрапцуску да 
запослгимо наше оаднике и т. д. 

Господо, осма кппврпшпа Koiy ималт да вам 
"ппкажем, као што пркмх. има капактер клпрппга. 
To ie itani уговрр ca гпивпрлпом Утгјом Белппом 
и Лукгрмбургрм. On ie icvana доста озбил>на. ствап. 
Али ми ne можемо o IM'

,
!\- воаити тскуппу nero 

га пмамо примити онаквог какав ie. Ллп. господо. 
у Фннлпсијском олбору врелно бп било да ep o 
и.рму лискутује. ла се чу!е ззтто je ДО ове промспе 
v Krtirncnnnin nainoi ca Белги'^м морзло да nnhe. 
Требало би дл ч;чч мтт^тап без портфеЛ)а г. Ђор- 
l^p.mili. — т. i. ie пам лобро мислио, — миппстар 
■;l)iiHaHCiiia, a пКаво сам CP изразно, можлп, ep n 
кисам рћаво изрззио, iep ca Haiamue права бн 
ее б&Ш мпппстзр (Inmaneiiia. с пбзиром да му ie 
гккхгфељ толико празап, мпгао (гаввати министар 
без портф^ђд. Дакле nam г. Министар Фи- 
nanenia би требао да нам ла објашњење згшто у 
TOJ кочвенцији wHip вишв nam дииаго са болгом из- 
јелпачен као што ie било дооаа; био ie установљеп 
i'.'питрт. WTO ie Гедано меооД&вна ва.тута и код 
nanro Наподнр банке и кол Наролпс бапкр. у Бел- 
пији брлга. Шта више и трећр вал^е. взлуте дру- 
гих зрмач.л HMahe да ep претворр у белге. Истипа 
ie пр.чспо no зктурлпом курсу али није јасно ре- 
чепо ла ли се ПОД акп-елппм купспм разумр и онај 
орчпглашепп попм. Hnie вррмр ла o томр раоправ- 
,-I.I>4) ачи не могу да ппеко тога ITPPIIPM тако олако 
a да «е споменем ла ie ова конвежџш јрлзп до- 
каз вишр ла стабилизпип^а динара бете плузорпа 
н ла сри O'nH успеси. Koin су за ihv везани. — допу- 
CTI'TP ми fM'.o елетпчно рпсположеп>е, — „евк су сад 
лпуго a лр\то су били, љих нест''јр ппосто без шу- 
ма и педом." 

Дрврт?, конвепција то je наш трговипаат opasa- 
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жман са Мађарсисни. Ои зиачи нзвестан успех и мо- 
жемо бити cpeliHii што смо онај трговински аран- 
жман закл>училн. У њему треба две ствари разли- 
ковати. Прво да и ceu има донекле карактер кли- 
pmira, т. ј. да се потраживг.ња која проистичу из 
извоза обе држ^аве могу пребнјати. Али mio je још 
много ваисиије on има донекл^, господо, и карак- 
тер трговикског уговора јер смо добили извесна 
права да можемо неШТО веће количине извозити 
него што je то до сада било. Да се разумемо, го- 
сподо. Клиринг je постао у циљу да: се одбрани из- 
лазак девнза нз једне земље. To му je била главна 
сврха. Али поред те главне сврхе сваки клиринг je 
аоказао једну латентну na чак донеклр orao: 
реиу компоненту a то je да се no могућству смањи 
увоз у своју земљу. To јест клиринг je бно једаи 
инструменат за пут према аутаркијн. 

Ja сам се усудио, господо, када сам ono рефс- 
рент за трговпнски уговор са Италпјом -и Аустри- 
јом да назовем то стремл>ење према аутаркији лу- 
дилом и имам ту жглосну сатис(|):;кпију да je и 
Лондопска приврелпа коис^еренцијз готово у пот- 
пуносги сгала na исто статптаиг. И, господо, кад 
Beli клириипрм мпрамо ,та рси^уравамр девизе, тре- 
ба да га употребимо сада као ииструмепат за npo- 
iimpeihe тргов.;'ЈЧКнх односа са другим земљама. И, 
господо, у овој ксчшеппијп je фактичпо дот1екле 
клпрппг као такав употребл>ен. Ми смо добили из- 
веска права да пзвозимо наше дрво за огрев и као 
полупрера1)евипу, nam дрвени угал,, шљиве и т. д. 
у већој мери негр mro смо до сада нмали права. 

И, господо, допустите да овом прплнком no- 
ш.мшм jom једаппут сугестију да би nam Завод за 
ynanpei)en>e сполте трговпне требао да na оашву 
статистичкпх податаиа изради извес[гс. трговачке и 
сличне аранжмане са другим државама, na да тако 
гшјединачно, мад већ нема изгледа да! може једпа 
оптта Јоонферепцпја то mrran.e повол.по решити, 
покутамо проширити и разгранати пашу спољну 
трговину. To je, пстипа, мало компликоваиа сгоар, 
али пије непроведљива, иако, чини ми се, мпоги 
код nac који одлучују natre од те болести што све 
сматрају непроведлЈИВим. Kao ирвп кпрак доста би 
бпло да се учини то да се макар условпо допусти 
већи контигент увоза из једпе у другу државу, у- 
словно мислим тгко нека пам се долусти већи ко:п- 
тшггепт да извеземо у MaliapcKv, под условом да 
и ии веће .коптипгенте других примимо, Ако би се 
nam Завод за унапреНење спол.не трговтше ставпо 
у непосредну везу оа трговцима, он би могао веро- 
ватно onaj вишг« пласирати код nac, јер су ra пла- 
сирали и npe тога ти псти тргозпи и na тај начип 
би теталпца џоуа ie до сала помоћу 'клирипга ишла 
према аутаркијп п-пчела ла се прмало праћа ошмо 
камо треба да иде a то je према разгранавату и 
nDmmipcn.v тпговппских отпоса ме1)у пародима 
(Одобравап>е.) 

ETO, поштоваиа посподо пародни посланицп, 
то су те KOHBennnie и допустите да са ватом до- 
зволом и дозволом г. претселиика, потто се ппко 
nnie решпо да говори против м 0 п>пма дискуту- 
ie.MO vie/riro a w v стевогрдфске белешке уђе она- 
ко како ie то Паоламептарпим пословппком про- 
писапо. (ОлобП'авап>е.") 

Потпретседник др. Авдо Хасанбеговић: Изво- 
лпте чути другот известиоца г. др. Тадића. 

Известплац др. Глигорије Таднћ: прочита из-, 
вештај Одбора за проучзвање законског предлога 
o споразуму изме1)у Крал.евппе ^уг^славије и Фраи- 
цуске Републпке o преференцијалнрде поступап.у са 
југословепском птеппцом и извеппај o.ioopa за 
проучавање за-копског предлога o Копвепдији за 
стварањс међународног друттва за полишрпвредпп 
n хипотскарпп кредит. (13ид11 извештај у прилогу 
54 ред. састапка). 

Потпретседник др. Авдо Хасаибеговић: Изво- 
лите чутп Ti)elier известиода г. Мнхаила Живан- 
чевића. 

Известилац Михаило Живапчевић прочита из- 
вештај Одбора за проучанап.е закопског предлог:; 
o споразуму o уређењу трговинског промета између 
Крал^евипе Југославије и јкраљевине Италије. (!>и- 
ди пзвештај у прплогу 54 ред. састапка). 

Потпретседиик дп. Ардо Хасанбеговић: I [ма 
рсч г. Мита Димитрпјевић. 

Мита Днмитријеви11: Господо народпи посла- 
пици, г. Ћирић образложио je и дао je крата« алп 
jačan преглсд садржине свих ових конвепција. Ра- 
сположепЈе Народпе скупштипе je да се све ове 
коивенцијее приме, јер заиста one олактавају у 
ni'.o тешко, изузетно тешко време све name одпосе 
привредне и  (|)И1гапсијскс. 

Ja бнх хтсо бацптп кратак поглед иа овај nain 
споразум са Мађарском и са политичке стране. Овај 
споразум треба да послужи као предзнак једне да- 
л.е 'name сарадње до које мора да дође рапије или 
каопије логиком здравог развитка привредне по- 
литике држава дупавског базепа. Mu у Малој Ан- 
тапти пмамо једну солпдпу гшлитичку групацију 
na пајве.ћем делу тог дупавског базепа, која се бат 
у послсдње време развија у правцу економже са- 
pa;ube. Мађарска, 3ay3nMajyiin централпи гоограф- 
ски прложај у дупавском базеиу, сиојим политич- 
ким држањем јако je отежавала развитак целокуп- 
ног тог базепа na пол.у заједппчких « пстоветних 
привредиих иптереса. Јер, нажалост, одржавала се 
једпа сталиа по/ттичкл затегпутост изме1)у Мађар? 
ске и Мале Аптапте. 

MaljapcKa je водила једпу негатпвпу политику 
под десетогодшппЈОМ управом Бетлепа, в$ру']уШ 
увек да je Мала Антанта слаба формација. Ово je 
била десетогодпшња заблуда пплитикс r. Бетлена 
и оних ван Мађарске, којп су такву њену политику 
одржавалп. Време и дога1)аји покааали су јаоно, да 
je Мала Аптапта од постаика до дапас остала до- 
следпа свом великом чину, који je пзражеп бпо у 
4yBaiby мира у централној Европи. Јасно се пока- 
зало да je Мала Аптанта кроз такву мпрол>убиву 
и доследпу полптику постала јака и позитивна она- 
га у међународшш одпоспма. 

Сад се на челу Ма^арске палазн г. Гембеш, чо- 
век којега ne везују толшш оии обзирн који су ру- 
ководили политику г. Бетлепа. Вндимо да г. Гем- 
беш путује од једне вропскс престонпце до другс 
н уререни смо да je на свпма тим путовап.пма г. 
Гембет увидео где je. тежитте здраве мађарске 
политике. Бат последти догађај, нарочпто Пакт 
v чстворо и Лопдопска копвепдија o дефипицијп 
иападача, чиме je обезбеђен мир na Западу и Исто- 
ку Европе, показали су да ппсу тачпп опи рачупп 
и ona гледитта којп иду na то да се Мвђарск^ 
како у екопомским тако и у политичким одпосима 
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удал>ује из свога природног положаја, KOJU je ве- 
зујс за дунавскн базен, a тим самнм за њене непо- 
средие суседе и на првом месту за нашу Краље- 
piinv. Г. Гсмбеш данас се баш налази у Риму где 
je Пакт у четворо потписан и уверен сам да he се 
у духу пакта сад вратити у Пешту са познтивннм 
и здравтга сутестијама. 

Овај споразум ми поздрављамо као предзнак 
коиачне и здраве оријентације Мађарске са др- 
>к;(ипма дунавског базена. 

Наш посланик у Пешти г. Ду^ги^ недавно \ni 
рече да г. Гембеш изврсно позиаје наш језнк н да 
on ca њим разговгра на нашем језику. Са познава- 
њем језика неоспорно г. Геибеш познаје и суштн- 
ну нашсг духа југословенског, који сс ииспирише 
једипо TOKiho.M за добрим, приjател.ским и мнро- 
л.уГтвим одпосима према срима дрн<авал1з, утолико 
внше према суседној Ма1)арсклј. 

Пстпрстсслппк др. Авдо Хасанбеговнћ: Има 
реч г. Милутин Стаиојевић. 

Милутин CianojeBnli: Mel)y овим конвенција- 
ма, које ми овако скспресио изгласавамо, пмамо 
их и таквнх које су обичне форме и које треба да 
примимо, али има и no неких, o којима би no не- 
колико рсчп требзло да се кзже. Ja сам no овоме 
питању узео реч и ако би и без тога гласао за њих, 
узео сам реч само стога да учнпим јсдпу иапомепу 
праксп која сс увела овде у Скушптапи, a то je, да 
ie г. известилац, којп je у нсто време n ггретстаппик 
Владе, ^газвао r. Министра фппансија обудовл>еипм 
И ла претставпик Мипистарства (јишапснја ne по- 
сгоји, да je на расположењу. Такна констатација 
je посве штетпа no државпе интересе н no страпку 
KOJV претставлл дотични господии. Прсма томе же- 
лети je да се са овако важним државппм стваримп 
не прави без мере пеозбил^па сптуацпја, јср се мо- 
же десити и пеком другом, да o једном актинном 
Мнпистру даје пзјаве као известилац, у којнма твр- 
ди ла мп поред Мипистра фипансија пемамо Мипи- 
стра (|-)инанснја, него да илгамо Мннистра без порт- 
фел>а. To ne иде тако, и ja сам сматрао да то наро- 
чнто нагласим и кажем, да оваквим изјавама нема 
мсста, јер ми пмамо млаНнх другова који ннсу пи- 
чни парламентариом раду и хоћу да их упозорим 
иа ту петактнчпост, да се не би то у будуће де- 
шавало, јер би се na страни моглп рђаво протума- 
чити олиоси изме1)у владнпе већпне n Mintncrapa и 
iKMoliv Мппистара у самој Влади. 

Код ових копвенција, које имамо сала, имамо 
порел осталих и ову коју je поменуо г. Димитри- 
јевић, KOHBenuniv ca Мађарском, као и конвенцију 
са Фракттком. Мн смо ималп са Француском npe- 
(1)ерс!Гцпјал од кога нисмо чнпилп ппкакву употре- 
бу, јер onaj коптипгенат који ćy iraM дпзполилм 
HIICMO мпглн ncKOpncTiiTii. Према томе и та коп- 
Beminia нама ни1е допсла пикакпе корнстп, али je 
itpVTOl vroBapajvlioj стпапи дала користи. jen оне 
KOHuocnie које смо ми лалн Фрапцуској no том 
ппсфереитмалу моралп смо да ламо и осгалнм др- 
жаввма које уживају нзјвеће повлашћен^е. Можемо 
из1авнти CBOjv жел^у да би ови односи H3Meiiv nac 
и Фрппцуске требали да буду много већп n бол>и, 
jeo cv ови nam олносп према њој без мало ни- 
иггатти rioeKra полпшчкнм одногима које пмамо 
премп Фпапцускпј, Hmn извоз у Фрапцуску врло je 
мали и ne пзпоси внше од 80 милпопа дипара, a 

увоз je neniTO већи, тако да смо ми за селам годпнл 
IIMIIII око 500 мплпона дннара внше датих него 
mro смо MU у Фраицуску ИЗВбЗ 1И, Мстмпа je да je 
Фрапцуска једпа бапкарска држава која n ако ne 
добпја у роби, ona je добила у новцу, n према то- 
ме платежпп билапс je између нпс n <1'р.'ипуске даи 
ста активап и може се казатп да je циркулацпја 
иовца из naine 3eM5te за Фрапцуску била доста јакч. 
Ja саи хтео нарочпто да нзјавчм и да истакпем, дл 
поред свега опога што у OĐttM КОНвеицИЈвма nnine 
<1>раипуска (мноспо п-епи прртставпппи требалп fia 
ла нш V4niie услуге у овпм лапапп^им тешким 
прплпкама, да сс овај префсроицпјал остиарп и 
омлгуКп иам:'. да инреземо о«у количииу колику за 
извоз као одрс1|еку имлмо. Ja мпгу да пзјавим av- 
тентично, да ми парочито у овој години HMIM i 
шпенпцу таквог квалптета каквпг дапас нема у цв* 
ломе свету. Потиска ппгепиц-i чма дапас 85,5 кгр. 
у јелном хектолитру, док се одличпе пшеницс пено 
са 78 кгр. iro хектолитру. Према овомг; мн можемо 
сматрати iininv жети\- овпголипт.у KM рскордиу 
жетву no квалитету, као жетпг oni.v пего и код je- 
bane друге државе. Овакав квалмтот овогодипиве 
пшеиице ne могу дати ии Лапска ппти ма кпја лруга 
држава која стојп na писпком ступњу у srpamiOM 
погледу. Бпла бн стогч велпка штета ла Sfe 6yflftMti v 
MorvhnocTii ла овзко ллбру пшочицу ИзасзеМ<$: Пп- 
rpcono je зато да nac nnum прпјател.п ппмагну И 
ла пам од пве ninennne узму 5—10 хиљада влгопа. 

Једповремепо са овим, желим да кажем и то 
да je нгша извозна трговина са птепицом иа мрт- 
сој тачци. Дапас се пшеница продаје no 110 дп- 
napa C:IMI) зато што се ne регулпсава na времс то 
ггитање њекога нзвоза. To mnaibe било je покрииу- 
то пре неколнко дана и до данас o њему нпкаква од- 
лука nuje допета и ако je то пптање n решењс 
тога питаља сада најактуелппје. Стога се n не зна 
пи дапас којпм he правцем noliii iianiu пзвозна 'ф- 
roF.una ca птопицом. И.ма л.уди којпма je велика 
потреба да ту пшеипцу проладу, али са.мо зато 
што je ситуацпја пеодре1)ена, пико ne сме тпм ио- 
слом да се бави и нема im куттаца. За тппрппцу пп- 
гребпо je дапас пматп слободпу тргочппу, iip у 
нашој држгви пмз закљ^чгаСа ih преферспцнјллом, 
i j. Аустрпја n Чехословачка требале би да попу- 
tre у царпиа.мЈ, a тако ncro и Фрапцу-ка. И ако тај 
прсферсицпјал држе у руцп држапне устапове илн 
полудржавпе устапове, опда he се са noBehan.cM це- 
на од 5% само oneMorvinim ;'1пбодпа пргозина и 
ћеће бптп копкурепцпје. За трговину са пшепипо.м 
ncipeono je пустпти слооодпу фгоиилу, јср Oi тр- 
|г;>нпом са птеппцом бавп ne само onaj којл из- 
вози него n онај који пшсницу купује, a TO су и 
умител. n non n трговац, сваки ко поваца има. Тр- 
говпна са, пшепицом претсгавља данас златпу ва- 
лугу. И nnnrro ми дгпас имамо да решапамо o по- 
јединим закопским пројектпма разппх чопвснцпја, 
ja сам у то решавпње и расматрап)е тих конвенцпја 
\beo и ово питап>е, да бн се н у том чоглецу ne- 
ni^o урадило. Што je за nac дапас naj.л-чтпје. ro 
'c да треба пустити слободпу трговпну да б" се 
пшепица могла известп. У протпвпом ппко Hehfe 
сметн да купује пшепицу n пече he бнтп толикп mi- 
ске да nehe рептирати nn броизвођачу im nanioj 
држани која требп да ДОђе до пара. 

Потпретссдиик   др. Авдо Хасапбеговић:   Има 
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реч иародпн посланмк г. Стеван 'linpnli рад! лич- 
иог oojaimbeiba. 

Стеван ЋириИ: Госиодо иаридии посланнци, о- 
гфостите ми што з.ч неколико тренутака злоупотре- 
о.гаии.м naiiu стрил^ење, али желнм да вам odju- 
смим једну cmap. 

Г. МилутЈШ Стандјевић има сталаи оиичај, jćp 
Ovo му инје први пут, да после мојмх говора Кркти- 
кујс  иоЈединс делове мога  говора,   и  то  ЧИПИ  са 
погпуним неразуме!ван>ем дотичних места. Мени су 
ii овога пута казале неке моје килегс, да уопште 
us; рдговарам г. Станојевићу на критику, јер за-исга 
H'O  гаслужује  да  му  одговорим.  Али  пошто je  Г. 
Станојевић изнсо јавну оптужбу, као да сам ja рђа- 
во  гчЈворио o г. Министру финансија, желпм да 
C'd исколчко речи одговорим да се не мислн ла сам 
ja ca његовом интерпретацијом мојнх речи сагла- 
сан, lc'p мс je он рђаво или криво разумео   Ja сам 
почео ^а говорим с гим, да je овај материјал који 
садри«! конвенције од веома практичие вредносгл, 
и дл je аеома значајан, али да no занимљ^восг! »ri- 
je ут'.'ка(1 од чнтања телефонског именика са мо- 
рем i'i 'ijena. Зато сам ja ударио једним тоном, кијн 
. ii:. !и'једиу извссну ведрнну, и мислим да сте и mi 
сви тако схвагили. (Гласови: Тако смо схватилн!). 
Ja сам са.ми хтси да укажем na тешкоће, са којима 
свакн Miiaiicrap финансија у свнма земљалт има да 
се бори, a то je да су у свима земл.ама прртфеЉи 
миниотарства фииансија празни. Како да се то с.ма- 
тра као увреда, или као инсииуација, или иеповг- 
рс'н>е., ja бнда Ксзнам ima да кажем o оиима, кији 
то тако схватају. Ни сви који сте слушали, кад сам 
ja говорно, мислнм, да сте уверенн, да сам ja тиме 
хтео да нагл^им само то, да данас министри фи- 
иаиснја у свима зсмл>ама највише заслужују праио 
да се зову министрп оез 1шртфел>а. (Живо одобра- 
вање). 

П.ОТПретССдник др. Авдо Xacan6eroBiili: Пошто 
се ника ншпе mije јавно за реч прслази.мо ira гла- 
сање у начелу o предлогу закона o уговору o раду 
и noMoi.ii ii3Md,y Краљевине Југославије н Репу- 
блике Фј^анцускс. Гласаће се на уобичајенн начин 
„з.Г И „npitrnn". Изволите чути прознвку. 

Секретар Мнлан Мравл>е прбвива иослаиике 
да гласају и они су гласали овако: 

Гласалн су за: Аврамовн!1 Бранко, Аксентијс- 
вић    Александар,    Алексић    Коста,    Анђелниовић 
Гргур-Будислав др., Антонијевић Душаи, Антуио- 
Biih  Јосип,  Бабамовић  Јордан,  Баљић  Салих,  Ба- 
њац Љубомнр, Бенко Јосип, Вожић Милап, Брри- 
савл.еви!!  Страхиња,  Бугарскн  Драгутнн,    Буквић 
Александар, Величк-онић Миладии, Вељковнћ Вел,- 
ко,    Видаковић    Витомнр,    ВидовИћ    Бсгдан    др., 
Вошњак Богумил др.,    Вукићевпћ БогИћ др., Га- 
врилови!!   Ото,  Главички  Божидар,  l'pajiiii   I lepo, 
Грба Мнлован др., Грђић Baćntej Грубановић Ми- 
лан, Деме1ј)ов11ћ Лурај, Димитријевић Мнта, Дими- 
тријевчћ Хаии-Тодор,  Добровић  ЛАилан  С, Дове- 
зеиски Јован С, Драгобић Милош П., Дубоковип 
Јурај, Ђокић Рнсто, Ђор1)евић Владимир, Живан- 
чевић Миханло, Живкбвић Исидор М., Живојипо- 
Miii Дутаи М., Землнћ Јвкдб, Иваичевић Дутаи, 
HcaKOBiili Миливоје Ђ.,Исаков11ћ Миго, Јевремовић 
Драгол.уб др., JcBTiiii Михаило Р., Јовичић Добро- 
сав, Кадић Хусени, Кајмаковић Омер, Кандић Јо- 
виша Р., Клинц Антон, Кнежевић Стјепо др., Kojnli 

Драгутнн др., Коман Албнн, Костић Милорад Ј. др. 
Краљевнћ Д])ага11 др,, Крамер Алберт др., Kpcrnh 
Зарије,  Крстић  Мнлутни,   , Кујуиџић  Апдрија  К., 
КуптариК Анте др., Куртовић Шук|)ија, Лазареаић 
Мнловаи М., Лопчар Станко, Лулић Иетар, Макси- 
MOBIIII Божидар, Матица J 1авао, Милетнћ Вјекослав 
др., Милетић Владнслав, Милошеви]! Гавро, Митро- 
вић Љубомир М., Михајлови!! PLnija 11.,    Мравл^е 
Милан, Најдорфср Мирко, Неделжовић Урош  11., 
limiKOBiiii IpuiiKO, OcTojnli Ђуро др., Паилич Алој- 
знје, Иарабућски  'boplje, llapaiioc Шпиро Ф., 11a- 
херник Фрањо, Петковић Милан, Иетовар  Ловро, 
Иетрак Пнкола, Пнвко Људевнт др., IlonoBiili Ду- 
шан, HoiioBiiii Јефтимије, Поаовии Милан В., llo- 
повић Светнслав др., Ирша Ши.ме др., Иустослем- 
шек Расто, Иуцељ Иваи Ј., Радивојевић Лазар Jb., 
Ради!! Иван, Радбвић Саво др.,    Pa/ion.iili Мнлаи, 
Радонић Мнљан, Рајић Тоша др., Рапе Стаие др., 
Ружић Внтомир др., Савковић Илија, Санто Гавро 
дј)., Сарачевић Раденко, Секулић Шш\п др., Селић 
Јоца М., CHMiiii Мплорад, Смнљанић Тома Др„ Сиа- 
COBHII Вукашпи, Спахић Владо, Сршкић Милап др., 
Станишић Владимир др., CranojcBuli Драгомнр М., 
Станојевић Мнлутин,   Степанов  Мнливој,   Стсфа- 
повић Hribar, СтоЈадиновпћ Мнлосав др., Стошнћ 
Стаменко, Стрезовпћ Крста, Тадић Глигорпје др., 
Теодоровнћ Војнслав,    Топаловн!! Мплан,    Трби1г 
Василнје, Трифуновић Љубиша, Ћпрак 'Bopi^e, Ћн- 
l-nli Стеоан, Урукало Сргије, Oorupiili Арса,^ХаЈдн- 
њак  Антон,  Ханжек Лавослав  др.,    Хасанбеговнћ 
Авдо др., (претседава) Христнћ Бора, Церер Аитон, 
Шарковић Тихомнр, Шега Фердо, Шифтар Стеиаи, 
Шуиенковић Илија др. 

Отсугип: Ађић Анте, Алнлови!! lilahnp, Аран- 
1)еловн1» Јовап, Bapaii Бранко др.,    BaTnimli Јозо, 
Бачић Стјепан др., Бешировић Днмнтрије Р., bor- 
даиови!! Pleo,   Бркиђ Стјепан,   БрушиЈа Радослав, 
Будишин Стеван, БуповиН Мнлан, Ваљавсц Стјепап, 
Варда Север, Васцљевић Стеван др., Вујић Димнт- 
1)нје В., Гавраичи!! Ото др., Гајшек Карло, I оспо- 
днетић Фраи^о, Грбић Емнлијаи, Грубер Фраљо др., 
Давидрвић Витомир, Даниловић Живко, Дервишић 
Ђулага, Добровољац Милаи Ј., Доднћ Алсксандар- 
Така, Дошен Мирко др., Дрљача  13i)aiiKo) Дрмел. 
Алојзнј, Ђурн!! Мнханло, Елеговнћ Иво др., Жи- 
вановић Милан,    Живковић Негосим др., Захарић 
Чедомир,    Зељкови!)    Бошко,    Иваидекић-Ивковић 
Мирко др., Иванишевић Петар, Илић Срђа Милаи 
др., ЈанковиН Велизар др., Јевтић Животије, Јевтић 
Ммлутии Ал., .IcBTiih Радован, Јелић Мнлутин, Je- 
личић Божа Ц., Јвремић Живојин, Јован Андрнја, 
Јоваиовић Александар, Ловаповнћ Ђока, Јовановић 
Јбва, КаламатнјевиК Мнхаило Р., Kanili Милош, Ка- 
haucKU Стеван, Кешељевић Никола др., Кнежсвић 
Ловро, Ковач Анте Љ., Ковачевић Драгутнн-Карло, 
Кожул Марко др., Костић Драгутин др., Крафт Сте- 
ван др., Крејчи Антон, КрстановиН Ристо, Крстић 
Владимир   Крстић Мнхаило В., КрстИћ Снмо, Ку- 
јунџић Богољуб К., Кумаиуди Kocra др., Куи.апгић 
Лоаким, Лвзаревић Тодор др., Лазареви!. Теодоспје 
К., Лазареви!. Филип С. ДР-, Леушић Ђуро др., Ли- 
савац  Младен др.,  Лончарсви!!  Иваи др.,  Лончар 
Иван, Лукић Живан др-, Л^акар Дако, MaKCiiMomil. 
Стјепап, Малаичец Владо др., Маринковић Војислав 
др., Марјан Ђуро, Марјанац Симо, Маркић <1>рањо, 
Марковић Вслимнр, MapKOBiili Миленко др., Марко- 
вић Милорад П.,  Марковић  Никола,    Мастровић 
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Аите Ф., Maruh Ђока Hij MaueKOBiili Manija, Л\а- 
шић Марко, Метикош Милаи др., Мијић Милан Ђ., 
AlnjiouieBiiii Младеи П., Милутиновић Милинко Р., 
Милугииони!! AliiaopaA Ђ., Миснрлнћ Јован Т., Ми- 
rpoBiih Јоваи Р., МихајловиК Свегислав др., Мозер 
Хаис др., Мохорич Иваи, Мулалић Мустафа A., Ни- 
Kiili Иикола др., Иикић Федор др., Никодијсвић 
Л1)ан1)ел Д., НИЈГОААћ Браико др., Новаковић Тоде 
.1. др., Нујнћ Петар др., Љамцул Ранко др., Пале- 
чек Иван др., Ilarpnoruh Љуба, 1 lepiih Матеј др., 
llepnii Миливоје Ђ., Перић Нннко др., Перко Дра- 
iVTnu В/, Петричић Живко др., Петровић Марко, 
1 leiuiiii Милутин, Пнштслић Славко Л. др., Погач- 
ник Внктор, Поповић Димитрије ()н., IIonoBiiii До- 
брпвојс Гер. др., IloriOBiih Коста др., IlouoBiiIi A\i!- 
.чаи др., Праљак Неделжо, Прека Никола, Прекор- 
iiii'K 11ваи, I I|);IIIUIIII Лово, Рако Лаико др., Рорба- 
хер Јулмјан др., CaBiili Ара!11)ел, Савнћ Сава В., Сел- 
маиовић Алија, Соколовн11 Мнкола, Спиидлер Бје- 
кослав, Стажнћ Јосип, CraJKOBiili Мпкола, Crannii 
Андра, CreBaiioBiili Жпвојпи Apij Стевановић Ми- 
лаи CienanoBnii Милаи Р., Стнјић A'iii.iaii др., Сгој 
KDBnli Милан Ђ. др., Тсшић Максим, Толић Игњат 
М, др., Томић Јакоб, Тоиић Тодор Р., ТоромановиК 
Хасан, Трбојевић Урош др., Трку.Ђа Станко, Трпко- 
nnii Ставра К., Ћуковип Милан, УзуиовиК Никола, 
Урек Иван, Урошеви11 Мирко Ил., ФидаичевиК То- 
i\ia д])., Физир Внктор, Хођера Светислав В., Хрибар 
Микола, HeMOBiiii Филип, Цииушевић Методији. 
Чорбић Браико, Чохаџнћ Хази.м, UJLVIMUII ^lpanili 11., 
lllchepoB Славко др., Шиљ.е^ОВИћ Владимир, UJvp- 
М(Ш Ђуро др. 

(После гласања) 
Пстцретседипи др, Авдо Хасанбеговић: Госпо- 

до, изволнте чути резултаг гласања. Гласало je у 
свсму 133 народна послаиика н свн су гласалн „за". 
Према томе je овај законски предлог примљен у ш- 
челу. Прелазимо на претрес у појединостима. Мо- 
лим г. нзвестноца да прочита члан 1. 

Изиестцлац Стеван Ћнрпћ прочита чл. 1 за- 
конског предлога o угопору o раду п ггомоћи из- 
међу Краљевине Југославије и Републике Францу- 
ске. 

Потпрсгседипк др. Авдо Хасанбеговнћ: Пошто 
се inu«) mije јавно за реч, то ирелазнмо иа гласање. 
Гласаће се седењем и устајањем на уобичајени 

'Начин. 
Прима ли Скупштина прочитани члаи 1 ? (При- 

ма). Објавл.ујем да je ирочитаии члаи 1 аримљен. 
Изволнте чутн чл. 2. 

Известил&ц Стеван Ћирић прочита нлан 2. 
Потпретседпик др. Авдо Хасанбеговић: Прима 

ли ркугалтина члаи 2? (Прима). Објављујем да je 
члан 2 примл>ен. 

Према томе je овај аакоиски прсдлог и у ио- 
јединостнма примл.ен. (11л>ескање). Ррелззимо на 
коиачио iviacaihe. Молим r. $$крџтџр& да изврши 
прозивку. 

Секрстар Мнлан Л1равље прознва шкмаинке 
да гласају и опи су гласали овако: 

Гласалн су за: Аврамовић Бранко, Аксеитије- 
Bnh Александар, Алексн11 Коста, А111)ели11овић 
Гргур-Будислав др., Антонијевић Душан, Антупо- 
внћ Јосип, БабамовиК Јордаи, lkL4>iiti Салнх, Ба- 
11>ац ЈБубомир, Беико Лосни, Божић Ммлап, Бори- 

сављевић СтЈШхиља, Бугарски Драгутнн, Буквић 
Алсксандар, Величковић Миладин, БеЛ)1<овн11 ВелЈ- 
ко, Вндаковић Внтимнр, Видовић Богдан др., 
Вошњак Богумил др., Вукићевић liomii др., Га- 
вриловнК OD, ј^лавпчкп Божидар, ГрајиК llepo, 
Грба Милован др., Грђић Васнљ, Грубановнћ Ми- 
лаи, ДеметровнН Јурај, димитријевић Мита, Дими- 
тријевии Хаџи-Тодор, Добровић Мнлан С, Дове- 
зепски Јован С, Драгови!! Мнлош 11, Дубоковип 
Јурај, 'lioKnli Ристо, Ђорђевић Владнмир, Живан- 
чевић Михаило, Живковић Исидор М., Живојино; 
Biili Душан М., Землић Јакоб, Иваичевић Душан, 
Исаковић Мнливоје Ђ.,Исакови11 Мито, Јевремовић 
Драгољуб др., Јевтић Михаило Р., ЈовнчиК Добро- 
сав, Кадић Хусеии, Кајмаковић (Јмер, Кандић Јр- 
виша Р., Клннц Антои, Киежевић Стјепо др., Којпћ 
Драгутин др., Крман Албин, Костић Милорад Ј. др. 
Краљевић Драган др., Крамер Алберт др., Крстић 
Зарије, Крстић Мнлутии, Кујунџић Андрија К., 
Кунтарић Анте др., Куртовић Шукрија, Лазаревић 
Мнловаи М., Лончар Станко, Лулић Петар, Максн- 
мовић Божндар, Матица Павао, Милетнћ Вјекослав 
др., Милетнћ Владнслав, Милошевић Гавро, Мнтро- 
liiih Љубомир М., МихајловпЈ! Илија 11., Мравл.е 
Милаи, Пајдорфер Мирко, Недељковић Урош Г1;, 
1 IiuiKOBiih tpmiKO, Остојић Ђуро др., Павшч Ллој- 
зије, Парабућски Ђбрђе, Паранос Шпиро Ф., Па- 
хериик Фран^о, Петковић Милаи, Петовар ЛоврО, 
Петрак Иикола, Пивко Људевит др., ПОПОВИћ Ду- 
шаи, lIoiioBiiii .кчјиимије, Поповић Милап Б., llo- 
iioBnh Светислав др., Ilpaia Шиме др., Пустослем- 
iiicK Расто, 11уцел> Мваи .)., Раднвојевић Лазар Љ., 
Радић Иван, Радовић Саво др., Радоњић Мнлан, 
РадопиЈ! Мил.аи, Pajiih Toma др., Рапе Стапе дрг, 
Ружић ВШГОМИр др., Савкоиић Илија, Саито ГаијМ) 
др., Сарачевнћ Раденко, Секулић Милаи др., Cejinli 
Јоца Mij CiiMiili МилоЈЈад, Смил.анн!! Tona др., Cua- 
совнћ Вукашин, Спахић Владо, Сршкић Мнлан др., 
СтаиптиН Владимир лр-, CraiK-jcinih Драгомир М., 
Сганојевнћ Милутии, Стеиапов Миливој, Стефа- 
uoBiih Иги.ат, Счојадиновић Милосав др., Стоитћ 
Сгамеико, СгрезовиК Крста, Тадиђ Глигорије др., 
ТеодоровиК Војнслав, Тоиаловић Мнлан, Tpouh 
Ваоилије, Трифуиови!! ЈБубтиа, Тјирић Ђор1)е, Ћи- 
рић Стеван, Урукало Сергијс, ФртирЈф Арса, Хајди- 
u,ак Антон, Хаижек Лавослав др., Хасанбегови1\ 
Авдо др., (претседава) Христић Бора, Церер Антон, 
illapKOBHh Тихоммр, Шега Фердо, Ићијиар Стсваи, 
ИЈумеиковнћ Илија др. 

Отсутии: Al,iih Aure, АлиловнИ Шаћнр, Аран- 
\)CJiomui Јован, Bapah Браико др., Батииић Лозо, 
Бачнћ Стјепан др., Бешировић Димихрије Р., Бог- 
дановмИ Исо, Вркић Стјепаи, Брушнја Радослав, 
Будишип Стевап, Буповић Милаи, Ваљавец Стјепан, 
Варда Сенер, Басиљевн!! Стевап др., Вујић Димит- 
рије В., Гавраичнћ Ото др., Гајшек Карло, Госпо- 
днетиН фрањо, Грбиђ Емилнјан, Грубер Фраљо др., 
Дадидрвић Витомир, Даниловић Живко, ДервЈццић 
Ђулага, Добровољац Милаи .1., Додић Александар- 
Така, Дошен Мирко др., Дрл>ача Бранко, Дрмел. 
Алојзиј, Ђурнћ Миханло, ЕДегрвић Иво др., Жи- 
ваповић Мнлан, Живковић Негосим др., 3axapHii 
Чедомир, Зел.ковић Гхлико, IlBaiueKHli-HBKi^mili 
Мирко др., Ивапишевић Петар, Илић Cplja Милап 
лр., ЛанковнК Велнзар др., Јевтић Животије, Левтић 
Д^илутии Ал., Левтић Радован, Лелић Милутин, Ле- 
/iinuili Божа Ц., .IcpcMiili уКивојнн, Ловаи Лндрнја, 
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Јовановнћ Александар, Јовановић Ђока, ЈобаНОВИћ 
Јова, Каламатијевић Михаило Р., Катић Мнлош, Ka- 
ћански Стеван, KemcbCHiih Инкола др., KHOKCHIIII 
Ловро, Ковач Анте Љ., Кооачевић Драгутин-Карло, 
КЈоисуа Марко jfpt, Kocnrfi Драгутин др., Крафт Сте- 
ван др., Крејчп Аитон, Крстановић Ристо, Kpcrnii 
Владимир, Крстић Михаило В., Крстић Симо, Ку- 
jyiiuiili Богољуб К., Кумануди Коста др., Куњашић 
Јоаким, Лазаревић Тодор др., Лаааревиф Хврдосије 
К., Лазаревић Филип С. др., Леушић Ђуро др., Ли- 
савац Младен др., Лончаревић Иван др., Лончар 
Иван, Jlj'Knli Живаи др., Макар Дако, Макснмовил 
Стјепан, Малаичец Владо др., Маринковцћ Војислав 
др., Марјан Ђуро, Марјанац Симо, Маркић Фрањо, 
Марковић Велимир, ЛЈ.аркрвиђ Миленко др., Марко- 
miii Мнлорад 11., Марковић Никола, Мастровић 
Amo Ф., Матић Ђока 11., Мацековић Матија, Ма- 
шић Марко, Мегикош Милан др., Мијић М^лан Ђ., 
Милошеви!! Младен П7 Милутииивић iMiuiuiKo P., 
Милутиновић Мнлорад Ђ., Мисирлић Јован Т., Ми- 
тровић Јован Р., Михајловић Светислав др., Мизер 
Хаис др., Мохорич Иваи, Мулалнћ Мустафа A., Ни- 
кић Пикпла др., Никић Федор др., НикодиЈевић 
Аранђел Д., Николић Бранко др'., Нрваковић Т^де 
Ј, др., Hvjnli Петар др., Њамцул РЈанко др., Пале- 
чек Иван др-, Патрногић Љуба, Перић Матсј др., 
Перић Миливоје Ђ., Перић Нинко ap-j Пер.ко Дра- 
гутин В., Петричић Живко Др., Петровић Марко, 
Пешић Милутин, Пиштелић Славко A. лр., Погач- 
miK Виктор, Попооић Димитрије Он., Поповић До- 
бривоје i ep. др., ПопоВић Коста др., Поповић Мн- 
лаи др., Праљак Недељко, Прека Никола, Прекор 
шек Иваи, Принцип Јово, Рако Јанко др., Рорба- 
хер Јулијаи др., Савић ApaiS)SJi, Савић Саиа В., Сел- 
мановпћ Алија, Соколовић HiiKo.ia, Спиндлер Вје- 
кослав, Стажић Јосип, Стајкови11 Микола, Craimli 
Аидра, Стеванов111> Живојии Ар., СтеВаНРвкћ Ми- 
лан Степановић Милан Р., Стијић Милан др., Стој- 
KoBuli Милли Ћ. др., leiiinh Максим, Толић Игњат 
М. др., ТОМИћ Јакоб, Toiinh Тодор Р., ТорОМаНОВИћ 
Хасаи, ТрбОјавИћ УрОШ др., Тјжул.а Стаико, Трпко- 
ВИћ Crai'.p;! Kl, Ћуковић Милан, Узуиовпћ HiiKo.ia, 
Урск Иван, Урошевић Мирко Ил., Фида^чевић То- 
ма др., Физир Виктор, Хо^ера Светнслав В., Хрибар 
Никола Цемовић Филнп, ЦипушевиН Методије, 
Чорбић Бранко, Чохамић Хааим, Шелмић ДрагићН., 
Uleiicpou Славко дј)., Шиљсгиви!! Владимир, Шур- 
мнн Ђуро дп. 

(После гласаи>а) 

Потпретседиик др. Авдо Хасанбеговић: Изво- 
лшс чуги резултат гласањп. Гласало je у свему 13 I 
народна посланика и сви су гласали „за". Прсмл 
гоме je ваконски предлог o Уговору Q раду И IPJMO- 
liH између Крал.свиие Лугославије и Републике 
Француоке усвојен и коначно и на основу члана 64 
Усгава биће упућеи Сеиату на даљи рад. (Одо- 
ПраванЈе). 

Прелазимр сада на иретрес у начелу o закон- 
ском предлогу 0 сиоразуму o стажијерима изме1)\' 
Крал.евине Југославије и Републнке Француске. По- 
in га се нико није јавио за реч, присгуипмо IM: a 
њу у начелу. Гласаке се „з.-;" и „прстии". Изволиге 
чуги г. секретара. 

Секрстар Милан Мравл.е [»розив^ посланике 
да глаоају и они су гласали овако: (Гласаи.е исто 
као и o предлогу закоиа o Уговору o раду и помо- 

lm   нзмеђу  Краљевиие   ,l\ го.мавије   и   Републике 
Ф1)аицуске). 

(11осле гласаи>а) 

ЦотпрстЈсдичк др. Авдо Xacaii6eroBnh: Изво- 
лите чути резултат гласаша. Гласало je у свему 133 
пародиа послаиика н сни су гласали „за". Према 
томе je овај законеки предлог примљвн у начелу. 
Прелазнмо na претрес у поједини.тима. Изволите 
чуги г. известиоца. 

Известилиц Стеван Ћирић: Прочита § 1 за- 
конског предлога o споразуму o стажијерима изме- 
1)у Краљевшш Југославије н Републике Фрапцуске. 

Потпретседник др. Авдо Хасанбеговић: 11рнма 
лн Скупштша! 111)очита11И § 1? (Прима). Објавл>ујем 
да je прочитани § 1  примл.еи. Изволнте чутн § 2. 

Известилац Стеван Ћирић промита § 2. 
Потџретседник др. Авдо Хасапбегови!!: Прима 

.m СКупштина прочЈггаки § 2? (11()нма). Објавл»ујем 
да je прочнтани § 2 примл.ен. 

Према томе je onaj закоиски предлог и у iu;je- 
дниостима једноглаеио прииљен.  (I I.ч.еекаи.е). 

Прелазимо na ксиачно ivracaihe. Изволите чу1 i 
r секретара. 

Секретир Милап Мравље прозмва послаппке 
да гласају, н omi су гласали оиако: (Гласање исго 
као ii o предлогу закона o Уговору o раду и помоћи 
изме^у Крал.евине Југослаипје и Републике Фраи- 
цуске). 

(I Јосле гласапЈа) 

Потпретседник др. Авдо Хасанбеговн!!: Изво- 
лпте чути резултат гласап.а. Гласало je у свему 133 
паЈЈОДиа гшслапика и сви су гласали „за". Према 
томе je закопскн предлог o Споразуму o стажије- 
пнма ивмеђу Краоревине Југославиј« и Решублике 
Францускћ усвојсп n коиачио п na осаову члана 34 
Усгава биће упућен Сенату na дши рад. 

Прелазимо на nperpec у начелу o предлогу за 
копа  o  Допунском  акту  уз  .ме1)\ иародиу   копием- 
цију o превозу робе железиицом. 

'lloinro се нико није јавио за реч ириступам) 
гласању у начелу. Рласаће се „зи" и „против": Мо- 
лим гј секретара да нзвршн ирозивку. 

Секретар Мнлан Мравље прозива Посланике 
да гласају, n оии су гласали оиако: (i",T:;caii>e ксто 
као и o предлогу закопа o Уговору o раду и помо- 
1ш ii3Met)y Крал.евиле ,1угосл;:вије и Републике 
Француске). 

(После тласањл) 

Потпрстссдпик др. Авдо Хасанбеговпћ: Изво- 
лете чутп резултат гласаља. Гласало je у свему 133 
народна иослапнка и еви су гласали „за". Према 
ID.MC |е onaj законски предлог примл.ен у на.челу. 
Прелазимо иа претрес у појединостима. Изволиге 
чутн г. известноца. 

ИзвестиЈГац Стеван Ћирић Лрочита § 1 закои 
ског  предлога   o  допунском   акту у међународ- 
иу копвеицију o превозу роое жељезницом. 

Потпрстседиик др. Авдо Хасанбегов»11: Ирима 
ли Скхчттта прочитани § 1? (Прима). Објаил.ујем 
да je прочитаии § 1 примл.ен. Изволите чути § 2. 

Извссгилац Стеван Ћирић прочита § 2. 
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Цитирсгссдпцк др. Авдо Xacan6eromili: IlpiiM.i 
ли Скупшпша прочитани § 2? (Прима). ибјаиљујем 
да ju арочнгани § 2 примљен: 

Према томе je onaj законскн шредлог и у по- 
јединостима примљен, (Пљескање), 

И1)слазимо na килачио r.iavaibe. Изиилше чута 
г. секр.стара. 

Ceicpefcjip Мидан Мравље арозива аослаааке 
да сласају, и оич су гласа^и оиако: (Гласање цсго 
као И o арсдло1у заноиа o Уговору o раду и помо- 
Im између Краљевине ЈугославиЈе a Реаублахе 
Фраацускс). 

(Иосле гласања) 

Иогирстссдиик др. Авдо Хасанбеговић: Изво- 
1Ите чут рсзултат гласања. Гласало je у свему 133 
ка1родна аослааака и сви су гласала „за". Ирема 
iu.\ie je закоаски аредлог o Доауаском акту уз ме- 
ђународну коаиеацају o превозу роие железаацом 
усвојен a коаачао a на основу члааа G4 Устава 
бцће уаућса Сеаату аа даљи рад. 

i [релавимо аа npeipe^ у нанелу o аредлогу за- 
кона u Л1е1)уааридаоЈ киавеацаја u теретаим ла- 
aaja.\ia. 

Иошто се нако ааје јавао за реч, ираступамо 
гласању у иачелу. Гласаће се „за" и „против". Из- 
1>олаге чута г. секретара. 

Секрсгар Милан Мравље ирозава аосланаке 
да гласају и оии су гласала овако: (Гласање исто 
као и o аредлогу закона o Уговору o раду и иомо- 
ha између Крал.еваае Југославаје a Републике 
Француске.) 

(llo^'ie гласаак!) 
Иотпрстседпик др. Авдо Хасанбеговнћ: Изво- 

лате чута резултат гласања. Гласало je у свему 133 
ааридаа аослааака a сви су гласалн „за". Према 
томе je onaj законска аредлог арамл.еи у иачелу. 
Ирелазамо на претрес у поједааостама. Изволаге 
чути г. азвестаоца. 

Извсстилиц Стеван ЋириК арочата §  1  закоа 
ског предлога   o ме1)уиародаој    Koaneiauija   o те- 
ретаам лиаајама. 

Потпрстссдипк др. Авдо Хасаноеговнћ: Прама 
ли Скупштана прспихџии § 1? (Прама). Обхавдјујем 
да je арочатаиа §  1  арамл.еа. Мзволате чута § 2. 

Изисстилац Стеван Tinpuh арочата § 2. 
Иотпрстседиик др. Авдо Хасанбеговић: Прама 

лн Скуааггааа прочитани § 2? (Ирама). Објавл.ујсм 
да je прочатата § 2 прамл>ен. Ирема то.ме je onaj 
закоаскн иредлог a у аојсдааостама једногласно 
пршљен. (Пљескање). 

Ирелазамо аа коаачно гласање. Изволате чути 
г. секретара. 

Секрстар Милан Мравље прозапа послаааке 
да гласају, a оаа су гласали овако: (Гласање ИСГО 
icao a o аредлогу закона o Уговору o раду a похш- 
iiii азме!)У Крал>еваае Југославаје a Неаублаке 
Фршцуокђ). 

(ИоЈле гласаа-;0 

Потпрекедник др. Авдо Хасанбеговић: Мзно- 
лкте чути рсзултат гласан>а. Гласало je у свему 133 
ннродна аослапака и сви су гласалн „за". Према 
томе je закоаска аредлог o ме1)ународаој коавеч- 
цаја o теретнам лиаајама усвојен a коначао a аа 

основу члааа 64 Устана uahe yayiiea Сеаату аа да- 
л.а рад. 

Ирелазамо na aperpec у аачелу o закон-.к^м 
аредлогу o .ме1)ународаом саоразуму o брадЈвама 
светаонацама која се налазе ваа одређерЈА' Mecii. 
Ilouiro се нако наје јавио за рен i i истућал«? гла- 
сању у начелу. IViacahe се „за" a „иротпи". Изво- 
лате чута г. секретар;:. 

Секрстар Милан мравље арозава ао^лааакЈ 
да гласају, и оаа су гласали овако: (ГласааЈе исго 
као и o аредлогу закоаа o Уговору o раду a аомо- 
iui азме1)у КралЈеваае Jyro.,i„mije a Непублакг 
Француске.) 
. 

(После гласан>а) 

Потпретссдник др. Авдо Xacaii6eroBHli: Изво- 
Л! te чути резултат гласаа.а. Гласало je у свему 133 
иародпа послаинка и сва су гласали „за". ГЈрема 
томе je onaj закоаска мредлог примљен у аачелу. 
Прелазамо на претрес у аоједааосгама. Изволите 
чути г. азпестаоца. 

Известилац Стеван Ћирић прочита § 1 закоа 
ског предлога o међународном саоразуму o брадо- 
виш светионицима који се налазе ваа одређеног 
места. 

Потпретселник др. Авдо Хасанбеговић: Прима 
ли Скупштааа арочатана § 1? (Прима). Објављујем 
да je прбчитани § 1 примљен. 1'1зЕолате чута § 2. 

Известилџц Стеван Ћирић арочата § 2. 
Потпретседник др. Авдо Хасанбеговић: Прима 

ли Скуаамиаа пррчитани § 2? (Прима). Објзвљујем 
да je прочатана § 2 apa.\ui>ea. Према томе je овај 
закоаска аредлог a у прједикостима једнргласно 
Примл>ен. (11л>ескаи1е). 

Ирелазамо иа коаачао гласање. Изволате чута 
г. секретара. 

Секретар Милан Мравље арсзава ао^лаааке 
да гласају, a оаа су гласала овако: (Гласање асто 
као a o аредл.)1у закоаа o Уговору o раду a аомо- 
1ш азме1)у Крал.еваае Југосланаје a Реаублаке 
Фраацуске). 

(После гласаи/О 

Потпретссдипк др. Авдо Хасанбеговии: Изво- 
лате чути резултат гласања. Гласало je у свему 133 
аародна аослааака a сви су гласали „за". Према 
томе je зашжоки аредлог o Међ'ународном спара- 
зуму o бродовама светаоаацама која се аалазе вап 
<)дрс1)еаог места усппјса a коаачао a аа осаову 
члааа 64 Устава 6alie yayhea Сеаату на даља рад. 
(Одобравање). 

Прелазамо аа аачелиа претрес закоаског аред- 
лога o доауаској коавеацаји o регуласању трго- 
вачках аогрзжавања са Белгајско-лукссмбураа^ом 
аравредаом унајом. 

Пошто се нако аије јавио за реч прелазимо на 
гласање у аачелу no овом закоаском прадлогу. Гла- 
calie се „за" a „протшз". Изволите чута r. секре- 
тара. 

Секрвгар Милан Мравље   нрозива   аослаааке 
да гласају a они су гласали овак«: (Гласање ttcvo 
као M o аредлогу закоаа o Уговору o раду a ПОМО- 
liii   ивмеђу  Краљеоине   .1\гсслав1|је   a    Републаке 
Фрвмцуске); 

(После гласаап!) 
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Потпрстссдиик др. Авдо KacaHoeroBJih: 11 
лите чути резултат гласања. Гласало je у сиему 133 
кародна посланика и иш су гласали „за". Према 
томе je овај законски предлог прииљен у начелу. 

Прелазимо na itperpec у појединостима. Пошто 
се ш1ко mije јаиио за реч, гласаће се na уобичајени 
пачип седе11>ем и устајањем. Изнолше чуги г. из- 
вестноца. 

Иј-всстилац Стеван ЋириК ирочнга § 1. 
Потџре^седиик др. Авдо Хасаибеговић: Иралм 

ли Скупштнна прочитани § 1? (Прима). С>бјављује\) 
да je прочитани § 1 примљен; Изволите чути § -• 

Известмлац Стеван Ћири11 прочита § 2. 
Потпретседиик др. Авдо Хасанбеговић: Прима 

.m Скупштпна протатани § 2? (npsmia). Објмљујем 
да je прочнтаии § 2 примљен. Према точџ овај je 
закоиски предлог примљен у поједнностима јед- 
ногласно. 

Прел4зимо na копично гласање. Изволитс чути 
111)озивку. 

Секрбтар Милаи Мравље   пр<?вива   посланике 
да гласају и они су гларзлђ сшако: (Глрсафе исто 
K.io и o иредлигу закопа o Уговору o раду n помо- 
hn   11зме1)у  КраЛевине   Лугосланпје   и    Реиу.' 
Француске). 

(После гласања) 

Потпрсгссдпчк др. Авдо XacaHaerobHh: Мзво- 
лите чути резултат гласаља. Гласало je у свему 183 
иародпа послапика и сви су гласали „за". Пре;иа 
томе je ЗвКОИЈрКИ преДлот o дииунској ксЈНнеицији 
o per>vmcaiby грРОВачКИХ потражмнања са [ЈелгиЈ- 
ско-л\к.е.\1(')уршком ириврсдпо.м уиијом усвојеи и 
коначио и на осиову члаиа 64 Устава биће упућеи 
СЧиагу (ta да.чл! раД. (ОдоЛраиаи.е). 

1\)С1ШДО, прелазп.мо na иачелни npeipee закон« 
ског предлога o Мс1)уиарпдиој  копнеииији за из- 
једиачење подпошеи.а резултата анализе материја 

'намењених л.удској и сточној храни. 
lloiino се иико имје ЈавИо за реч, ирелазимо иа 

гласање у начелу. Гласаће се „за" n „против".  Из- 
полнте чути ирозивку. 

Секретар Милаи Мранл.е   прОвива   послаиике 
да гласају и они су гласали овзко: (Гласање исто 
као и o предлогу закона o Уговору o раду и по- 
моћн  изме1,у Крал.ениие Југославије и Републико 
Француске). 

(После гласања) 

Потпретседипк др. Авдо Xacaii6eroBiili: Изво- 
лиге чути, господо, резултат гласања. Гласало je \ 
свему 133 народна посланика и сви су гласали 
„лл". Према томе onaj закомски предлог у пачслу 
je прнмл>е11. 

Прелазимо на претрес у поједшшстима. По- 
IUTO će miKo није јавио за реч, iviacaiie се на уоби- 
мајеми иачип седењем п устајаи.ем. Изволнте чути 
r. известиоца. 

ИзвеСТИЛаЦ Стеван Tinpiili iip.'>4irra § 1 зако.;- 
оког предлога o Међународној конве^цији за из- 
једначење подношења резултата анализе материја 
намењених људској и ст.очној храни. 

Потпретседник др. Авдо Хасанбеговић: Прима 
ли Скупштина прочитши § 1? (Прима). Објадљу- 

јем да je причшапи § 1 примл.еп. Мзнолите чути 
даље. 

Известилац Стеван ЋириК прочи^а § 2, 
Потпретседник др. Авдо Xacai;Gerosni>: При.ма 

ли Скупштина прочитани j 2? (Прима). Објаил.у- 
јем да je нрочигаии § 2 иримл.еп. 

[Јрема H'Mc je, прсподр, рва Конвђнција у по- 
јединостима једногласно примлеиа. Прелазимо IU 
Koiumiio гласЈЧђе. 1 i.iii.i.iiiie чуш ррозивку. 

Сеџретар Милаи Мравље прозива посланнке 
да гласају и они су гласали овакб: (Гласањс исто 
као и o up-, ...Aii.ia 9 .\'i:Ki:-py o раду и iio- 
Molui иамеђу Краљевиие Јујгосл^вије и (ике 
Француоке). 

Потнрстссдиик др. Авдо Хасанбегови11: 11зв i 
iiM чути резултат гласаља. Гласало je у снему 133 
народма посланика и сви су гласали „зл". Према 
томе je предлог закона o МеђЈ^народној конвен- 
цији за изједначење подношења резултата анализе 
материја наменјеких л>удској п стонној храни усво- 
јен коиачно и :ia ОСНОВУ ч.ита •i4 Устава oniie уму- 
lieii Сеиагу на дал.и рад. 

Прелавимо ца ил^.чш рретрес законскрг пред- 
лога o трговинском аранжману између краљевине 
Југославије и Јчјшљевине Л\а1)арске. 

Пошто ее иико није јавио за ррч, пре.чази.мо 
na iviacaibe у пачелу.   ГласаКе сс „за" и „протпи" 
Изволите 4\rii прозивку. 

CeKpeTiip Мплан Мравље прозпиа посланике 
да гласају и они су гласали овако: (ГласшБе исто 
као и p предлогу закона 6 Угоарру o раду и рр- 
Molui између Краљевине Југославије и Републике 
Фраицуске). 

(IIo^.ic гласања) 

Потпретссдпик др. Авдо Xacai;6eroBHli: I i 
лате 'ivu; резулгат гласанза. Гласало je у свему 133 
иародна посланика и сви су гласали „за". Према 
гоме je onaj закбнаки предлог примљен у начелу. 

Прелазимр na пр.етрес у појединостима. По- 
што се иико mije јавио за реч, прелазимо na гла- 
сање. Гласаће се редењем и устајањем na уобича- 
јени начин. Изволите чути г. известиоца. 

ИзБестилоц Стеван Ћнрић прочита § 1. 
Погвретседник др. Авдо Xacaiioerobnli: Ирлм ■ 

ли Скупштина пррчитани § I? (Прима). Објавл.у- 
јем да je прочитапп § 1 примл^сн. 11зиолпте чу- 
ти § 2. 

Изиестилац Стевап Tinpnh прочита § 2. 
Пџгцретседиик др. Асдо Xacaji6eroBnh: Прица 

лп Скутцтина прочнтани § 2. (Приада), Орја^љујем 
да  je прочитани § 2 11[)пмљен. 

'Прсма ТРме je овај закопскп предлрг у прје- 
диностима једногласно примл>ен. Пре^азимо na ко- 
пачно глаеап.е. 1 (зволпте чути пррзивку. 

Секретар Милан Мравље про^ива посланике 
да гласају n onu cv гласали овако: (Гласаље исто 
као и o предлогу закона o Уговору o раду и по- 
Molui између Крал.еште Југрсл^вије и Рспуолике 
Француске). 

(Црсле глзсања) 
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Потпрсгссдипк др. Авдо Хасанбеговнћ: Изво- 
лите чути резултат гласања. Гласало je у свгму 133 
народна послаинка и сви су гласали „за". Према 
томе je законски ареддог 6 тргбвинском аранжману 
између Краљевине Југославије и КраљевиНе Ма- 
ђарске усвојеи и коначно и на осиову члама 64 
Ус^ава Gulie упућен Сенату na ла.1.11 рад. (Одо- 
бравањс). 

Прелазимо na начелни претрес законског пред- 
лога u међунаро1аној конвенцији за уређенј'^ лова 
na китове. 

Пошто се нико mije јавио за реч, прелазимо 
na гласање у начелу. Гласаће се „за" и „протнн". 
Изволнте чути прсзивку. 

Секретар Милан Мравље прозива посланике 
да гласају и они су гласали овако: (Гласање исто 
као и o предлогу закона o Уговору o раду и no- 
мбНи изЛеђу i\i>a.i.L'i;ime Лугослаипје n Репуплпке 
Фрапцуске). 

(1 [dcite гласања) 

Пчтирет-сдипк др. Авдо Хасаибсговни: Изво- 
лите чутн резултат гласаи>а. Гласало je у свему 
133 народпа послапика и сви су гласали „за". Ilpe- 
ма тиме je овај закопскп предлог у пачелу 
\\\n\y.:\,cn. 

Ирелазимо na претрес у поједнпостнма. 
Пошто се нико mije јавио за реЧј прелазимо на 
гласање. Гласаће се седепзем и устајањем иа уоби- 
чајени пачип. Изволите чутп г. пзвестпоца. 

Известилац Стеваи 'kinpnli прочита § 1. 
Иогпрстссдппи др. Авдо Хасаибегови!!". Прнма 

ли Скупштина прочитани§ 1? (Прима); Објавл>ујем 
да je прочнтани § 1 прп.мл.еи.   1 кишлпте чути § 2. 

Известилац Стеван Ћирић прочита § 2. 
Потпретседник др. Авдо Хасанбегови11: Прима 

ли Скушптииа прочптапи § 2? (Прима). Објављу- 
јем да je прочитапп § 2 примљен. 

Према таме je Закоискп предлог <> међународ- 
ној кошенцији за уређење лова na китове прим- 
ЛјСц H у поједииостима. Прелазимо на коначно гла- 
can.e. Изволпте чуш  ирозивку. 

Секрстир Милан Мравље прозива посланике 
да гласају и они су гласали бвако: (Гласате исто 
као и 6 предлогу закоиа o Уговору o раду и помо- 
lin између Краљевине Југославије и Републике 
Фрјанцуске). 

(После гласан*а) 

Потпретссдиик др. Авдо KacanGeroBiih: Изво- 
лите чутн резултат гласап.а. Гласало je у свему 
133 народна посланика n сви су гласалн „sa", tipe- 
ма томе je закопски предлог o Ме1)упародној коп- 
иепцијн за уређење лова na китове усвојен и ко- 
иачно и na оспову § G4 Устава бнће yiiylien Сена- 
ту na даљи рад. (Одобравап.е). 

Прелазнмо na пачелнп претрес закозк-ког 
предлога o споразуму изме!)у Крал.евпне Југосла- 
впје n Републпке Фрапцуске o пре(1)е11епцпјал1|()м 
поступаљу са југословепско.м ппгеппцом. 

Пошто се пико mije јавио за реч, прелазимо 
иа гласање у пачелу. Гласаће се „за" и „против". 
Изнолите чутп прозпвку. 

Сенретар Милан Мравље прозива посланике 
да   гласају   и   они    су   гласали    овако:    (Гла- 

сање ncT-o као И o предлогу закона o Уговору o 
1)аду н помоћн између Краљевпне Југославпје И 
непублике Фрапцуске). 

(1 ћ^сле гласаша) 

Потпретседник др. Авдо ХасанбеговиК: 1 (зво- 
лите чути резултат гласања* Гласало je у шсму 133 
пародпа посланика и сви су гласали „за". Према 
TOMe je овај закопски предлог у начелу iipnNUben. 

ИјЈелазпмо na npeipec у аоједипостнма. lio- 
што се нико није јавно за реч, прелазимо на гла- 
сање. Гласаће се седењем и устајатем na уобича- 
јсни начин. Изволпте чути г. пзпестиоца. 

ИзвеРГИЛЦц Стеван Ћирић прочнта § 1. 
Потпрегседниц др. Авдо Хасаноеговић; Ирима 

ли Скупштина прочитапи § 1? (111)има). Објавл.ујем 
да je прочитани § 1 примл>ен.   Изволите чути § 2. 

И:и:естилац Стеван Ћири!) прочита § 2. 
Потпретседник др. Авдо Хасанбеговиђ; Прпма 

ли Скупштппа прочптапн § 2? (Прима). Оојављу- 
јем да je прочнтапи § 2 примљ^Н. 

Према тиме je onaj закшикп иред.к)!' прпмл.еи 
n у иоједипостима. Ирелззпмо na копачпо гласа- 
ње. Изволите чути прозпвку. 

Секретар Милан Мравље прозива посланике 
да гласају н они су гласали овако: (Гласање исто 
као n o предлогу закона o Уговору o раду и no- 
Molui пз.ме^у Крал.евппе Југославије и Републике 
ЧЧк.ицуске). 

Потпретссдшис др. Авдо ХасанбеговнН: Изво- 
лпте чути резултат iviacaiiia. Гласало je у свему 133 
пародпа послапика n crni еу гласали „за" Према 
томе je заксжски предлог o споразуму изме1)у 
КраЛ)енп11е .{угосланпје н Републике Фрапцуске 
o преферепцнјалном поступату еа југословенском 
шпеппцом усвојеп n копачпо и na основу члапа 04 
,\'става onhe yiiylien Сепату na даљи рад. (Пље- 
eKaibe). 

Прелазкм.) иа начелни иретрес закопског пред- 
лога o копвепцијп за стварање међународарт ДРУ" 
пггиа за тллЈпрпврсдт! хтипекарпи кјједпг. 

Пошто се ннко mije јавно за реч прела јп.мо II I 
гласање у пачелу. Hiacalie се иоимепичпо ,,за" н 
„upoTuii". Изволпте чути прозивку. 

Сскрстар Милан Мравље прозива послаппке 
да гласају и omi су гласалп оиако: (Гласање исто 
као и o предлогу закона o Уговору o раду и помоћи 
између Краљевине Југосланије n Републике 
Француске), 

(11осле гласања) 

Потпретседипк др. Авдо ХасанбеговнК: Изво- 
лпге чутп резултат гласаша. Гласало je у свему 133 
народна посланика и сви-су гласали „за". 

Према   томе je закопски    предлог    у    пачелу 
примљен. Прелазимо на расираву у појсдппостим;!. 
Пошто  се  niiKO mije јаиио за реч,  прелазнмо na 
гласање. Гласаће се седењем и устајањем на уибп 
чајени начин. Изволнте чутн г. известноца. 

Известилац Стеван Ћирић прочнта § li 
Потпретседник др. Авдо Хасанбеговић: Прима 

лп Скупппппл прочитани § 1§ (Прпма). Објављу- 
јем да je § 1 примљен. Изволит€ чутп даље. 

Извесгилац Стеван Ћпрић гцкјчита § 2. 
Потпрстссдппк др. Апдо Хасаибегови!!: Прпма 
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ли Скупштина прочитани § 2? (Прима). Објављу- 
јем да je прочитани § 2 примљен. 

Потпрстссдппк др. Авдо Хасанбеговнћ: Према 
томе je овај законски предлог примљен и у по- 
једииостнма. Прелазимо на коначно гласање. Из- 
волите чути прозивку. 

Секрстар Милаи Мравље прозива послаиико 
да гласају и они су гласали овако: (Гласан>е ист.о 
као и o предлогу закона o Уговору o раду и по- 
Moiui из.меоу Краљевине Јушславије и Републике 
Француске). 

(Иосле гласања) 

Потпретседпик др. Авдо ХасаибеговиГ!: Изво- 
лите чути, господо, резулгаг гласања^ Глагало je 
у свему 133 посланика и сии су гласали „за". 

Према томе je закоиски предлог o Конвенцији 
за ствараље м^ународног друштва за пољопри- 
вредии хипотекарпи кредит усвојен и коначно и 
na основу § 64 Устава Gnhc упућен Сеиату na даљи 
pa;;   (Г1л>ескањс). 

Прелазимо на начелни претрес законског пред- 
лога o споразуму o уређењу трговинског промета 
са Италијо.м. 

Пошто се иико иијс јавио за реч прсмч.шмо иа 
гласање у начелу. Гласаће се „за" и „против". 
Изволите чути прозквку. 

Cekpetap Милан Мравље прозива посл^анике 
да гласају и они су гласали овако: (Гласаи-с исто 
као и o предлогу закоиа o Уговору 0 раду и rio- 
MOIUI између Крал.еииие Лугослаинје и Републике 
Француске). 

(11осле глзсан»а) 

Патпретседпик др. Авдо Хасанбеговић: Изво- 
лите чутн резултат гласања. Гласало je у свему 133 
народиа послапика и сви су гласали „за". Прсма 
томе je овај закоиски предлог у начелу прпмљеп. 

Прелазимо на претрес у појсдиностимп. По- 
што се иико mije јавио за реч прелазимо ил гла- 
сање. ГласаИе се седењем и устајањим na уобича- 
јени начни. Изволите чути г. изаестиоца. 

Извесптоц Михаило Жнсапчевн!! прочита § 1 
Потпретссдипк др. Авдо Xacan6eroBnli: Прима 

ли скупштипа прочитами § 1 ? (Прима). Објавл,у- 
јем да je ирочитаии § 1 примл.еи. Изволите чути § 2. 

Изпестплиц Мнхаило Живанчевић прочИта § 2. 
Потпретссдпик др. Авдо Хасапбеговић: Прима 

ли Скуппггнна прочитаии § 2? (Прима). Објавл>у- 
јем да je прочитани § 2 •примљен. Према гоме je 
овај законскн пред.чог примљен и у noje- 
дипостима. 

Прслазимо Ha коиачио r.Kijaii.c Изполите чути 
прозивку. 

Сскретар Милан Мравље прозива посланпке 
да гласају и omi су гласали оиако: (Гласап.е исто 
као н o предлогу закона Уговору o раду И no.vuhH 
између Кралзевине Југославије и РепублкКе 
^оанцуске). 

(После гласања) 

Потпретседник др. Авдо Хасаибеговић: Изво- 
.чите чути резултат гласата. Гласало je у свсму 133 
народна послаиика н сви су гласали „за". 

Према томе je законски предог o споразуму o 
уређељу трговинског промета са Италмјом усзо- 
јен коначно н на основи § 64 Устава 5iilie упућен 
Сенату на далт рад. (Пљескан>е). 

Прелазимо на другу тачку дневног реда: Пре- 
трес извештаја одбора за проучавање закоиског 
предлога o допуни Закоиа o иерској наставч у ос- 
нсвиим, грађанским, сј^дњим и учитељским шко- 
11Ш& у Крал.епиии Југославији. 

Има реч II3H;VIII.K ц рдбора г. Иванчевић. 
Душаи Иванчевић: Господо народни IIOLM.I- 

ници, пред Вама се налази закон, који je једно- 
гласно доиесен у Одбору. Одбор je овај законски 
предлог усвојио са следећим нзменама: (Ппди 
прилог у 54 састанку). 

Onaj je закон у главном озакоњење Правилни- 
ка, којп je донесен у пуном споразуму изме^у 
претставника државне власти и црквеннх власти. 
Он дакле донекле изражава наш општи поглед на 
односе који треба да владају између држаза u цр- 
кава, a уређује питање верске наставе у основним, 
ipal)2Hci<HM, средњим и учител>ским шкшама. 

Цилј je овога закона да омогући праБилно вр- 
шење шерске наставе да у будуће спречи еиоро- 
be који су досада настајали из примењивања пра- 
вилиика, који mije бно довољно јасан и (ЈДреЈуен у 
свима своји.м члановима. Доношењем овога заклил 
Mi: свршавамо још једно дело na сређиваљу namitN 
унутарњих ирилика и утврђујемо основ зд рад na 
религиозно-моралнрм васпитан>у наше омладнне 
у са-ладу са основним начелима нате државне и 
иациоиалне полнтнке. 

OcnoBiia пачела na којима ми желимо да из- 
радимо добре односе између државе и цркве, 
као и међусобне рдносе између цркава самих, 
углавпом су ona: 

Пре свега ми високо ценимо религиозно-мр- 
рално значење цркве и њен благотворни утицај ni 
нерао. Стога желиМО да tise цркне песметамо ц у 
пуној слободи upine ову своју задаћу, како бп ју- 
гословенски иарод био не само иросветио и економ- 
ски напредан, него нам je искрсиа жеља да би ју- 
гословенски народ у целом свом жнвоту и раду 
био руковбђбн н узвишеним верским вдејама и мо- 
ралпим побудаш no науци своје цркве. Ми жели- 
мо ne само екопсмскп, nero n релпгиозпо-моралпп 
капредак свега namera парода, и 3aio ne са.мо да ne 
желп.мо стаарати било какве запреке црквама у 
њиховом раду na Јч-лпгпозпо-моралпом васпитању 
парода n омладппе, nero пскрепо пастојпмо n na- 

-стојаиемо да уклонимо све сметње и запрске, на 
које бп проповедппцп нерске пауке са стране др 
жаве паишлп у свом добронзмерном раду. 

Задахнути пдејом југослоиепског државног и 
нароДНОГ једипсгиа, мИ смо за пуну једнакост и 
равпоправпост свпх прпзпагпх цржава у Краљеви- 
mi Југославијп, које могу рачупати да he у свом 
раду ca name страпе уживатп увек једнаку морал- 
ну и матернјалпу помоН и једпаку заштиту. Само 
нз тај пачпп можемо мп пматп задовоЛ)ап југосло- 
венши народ, који je у верском погледу до душе 
јако подељеНј али којн je у души cnojoj задахпут 
дубоком ве[)ском трпелдшошћу и склоп je да вер- 
ске светиње свога брата поштује исто као и своје. 
Зато, помзжући цркве у њиховим задацима na рс- 
.пмиозпо- .моралппм васпитању ЊИХОВИх верппх, 
ми од њих тражимо да своје верне васпитавају у 
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духу најшпре всрске трисл.ииосги, држећи се оне 
народне: брат je мио које всрс био, јер Кемо тако 
моћи да нашу југословеиску националну мисао ви- 
димо потпуно остварену у најкраћем времену. 

Држећи се ових начела ми смо дакле за добре 
односе II;;MC1)}- цркве и држ&ве, алн смо исто тако 
ii за до^ре односе између цркава самих, с тога 
ми нн једиој цркви не можемо да призпамо иека 
права већа него што их ужнвају остале цркве у 
иашој земл>и, 

Наша генерација има узвишену задаћу да до 
веде до пуне победе мисао југословенскбг лржап- 
иог и народнбг јолпнстиа. У томс нашем рачу ми 
с правом очекујемо пуну аомоћ од свих црказа. 
Л\и ту помоћ не тражЈшО и ие захтевамо у форми 
закрнских одредаба, већ je очекујеио као H.CJUTO 
што се само no себи разумева и urro има да гуде 
као одговор иа naiiic добре же^е и naciojaiba, с ко: 

јима MU IIC.M i>K.?.\i:) цркве у извођењу њиховог рада 
на религиозн^-моралном васпитању наррда и омла- 
даа?. Али има један наш захтев, који ми изража- 
iliMO i: у ([јирми закона, a тај je: ми тражи^о o i 
свих цркава без разлике „да остану у границам?. 
скс.га залглка и да не допуштају искорншћззање 
и злоупотребу вере у партијско-полнтнчке crpki..'* 
Против таквог рада борићемо се одлучно и cripe- 
маиати ra свима средстиима. Марочито ћемо та- 
кав рад сузбијати у школама, na je п овоме зако- 
пу, Koju je пред кша, задатак, да наше школе уиу- 
ijoj мери згитт! од свпх утпцаја, који сс не би 
..:ггали са правцем и духом наше државне, натш- 
аалне и гфбсветне политике. 

Иако су ова начела o односу изме1)у цркве и 
државе унесена у програм Југоелонспске нацио- 
Hu/uie странке, II ja сам пх no и.сму рвде и разра- 
дио, ja мислим да нећу погрешити ако кажем да су 
она начела својина не само једне странке иако 
i.:i:i',c највеће у землЈИ, негр да су ona израз paaio- 

^ржсља н схватања огромне већине нашега 
иарсда. 

1 laiu je иарод у огромиој веКини земљорг.дипк, 
;', зсмљорадпик je у души својој дујбркр одлџ euo- 
јој цркви и вери, која му даје утеху и моралио- 
духовну noMoii у свим тешкнм невољама у жпв(-|у. 
Кроз IU'PV и цркву народ се и мррално јача и на- 
предује. Зато смо ми не само за југословенско na- 
ционално него и за религиозно-морално васиитање 
namer и. рода. Mu сма и за релпппкшо-моралио 
ita.LiinTanie школсгке омладнпе, na je овоме згкону 
цнљ да повуче главне линије за. добар и успешаа 
рад цркве у вршењу овога 11,езина посла. Овим за- 
коном даје сс цркип право да <)дре1)ује ко iie вр- 
шити верску пасгаву n шта he предавати нз рбла- 
cTii релпгпј.ких и моралних иаука-, али држава 
тражи за се право коптроле да се тај рад врши са- 
гласпо са прописима школскпх закоиа и наредаба, 
који и за наставнпка, веронаука важе исто тако ка i 
и за све остале наставнике, 

Пита1ће верске наставе у шко.шма решава :е 
овнм законом углавпом овако: 

Верска пастава je обавезпа у народпим, гра- 
baHCKii.M, срелп.нм n учптел-скм.м школама, a пре- 
даје се само учепицим-з признатпх вероиспоБести. 

liepci^ наставу врше. вероучптелЈИ, који се не 
могу nocr; вл.атн бсз сагла:пс:т11 црквспнх вла- 
стп. Верску наставу у средп^пм н учитељским шко- 

:*.:\\:\ врше лица која имају законрм прописапе 
квалпфнкације. Да би се изашло у сусрет жеља.ма 
црквсппх властп, упета je 6д страпе одоора у § ^ 
једна одредоа no којој, ако je вероучптељ спре- 
4t:-i да врши своју вероучитељску дужпост, дужпа 
je падлежпа верска власт да му предложи заме- 
аика, и тек ако она TU ne пзвршп, опда ће то учи- 
нити падлежпа, државпа власт тј. оапска управа, 
односно Мпнпстарство просвете. 

Разуме се да су сви наставници вероиауке у 
школама дужни да се у свом школском раду, kao 
и сви остали насташици, придржавају школских 
закона и наредаба. Ако се неко од вероучител.а ne 
би у евом раду држао закона и наредаба или ако 
л^егово држањ? вап школе не бн било у складу са 
општим циљем те школе, министар просвете има 
право да таквог нгставннка уклопи са љеговог 
места. 

Наставпп план и програм нз веронауке пропи- 
сује министар просвете у сагласности са црквеппм 
властима. Уводн се полаган>е професорског nemi- 
ra за средње школе no програму, који су црквене 
властп дужпе прсдложпти мппнстру просвеге. Ве- 
рбучитељи у народннм школама полагаКе етручпи 
noceGmi вероучитељски државни исппт. 

У § 8 одре1>ује се да претставппк падлежпе 
верске власти једаппут у години може п.регледати 
извођење паставе веронауке. Прнговорено je у од- 
бору зашто да се тај преглед i.pinii самр једанпут, 
али je обј&тњепо да и није потребџо впше него 
једанпут. И у Аустрлјп, која je много пазпла na 
веру n цркву, тако1)е je постајала таква одредбл 
да се једаппут у годппп може прегледатн рад na 
предаваљу вероиауке. 

У § 9 регулише се премештај вероучптел.а у 
разним случајевпма. On je донесен у пупој саглас- 
ности пзме1)у др^кавне n црквсне властп. 

Последњпм пар.-л-рафом, забрањују се уче- 
ничка удружења na племенској и верској основп. 
Ban школе учеппцп могу бпти чланови верскпх 
удружен»а своје верске заједппце, алп само за ne- 
roBajbe религијских и мбралних oceliama. 

ДоносеКи .овај закон ми желнмо да рад веро- 
учител.а буде њиме потпуао заштићен, алн нсто 
тако желимо да n пацпопално васпитање нашс 
омладппе буде осигурапо од свих р1)гвих утнцаја 
ве]кке петрпељиЕостп n ncKopmu'hciBame вере у 
бпло как1'е циљеве којп пису у складу са оппгпш 
циљевима. name државпо  n  пацпопалпе  полптпке. 

Проповедпици верске науке треба да иду упо- 
редо са проаоведппцпма југословпске пацпопалпе 
мнсли, a шжако пм nnje место са оппма којп npo- 
поведају племенску неку полнтику, јер напрама се- 
паратпстичкој плсмепској полптпцп југословенска 
мнсао je внши степеп духовног и моралпог живо- 
та. Југословенство значи л^убав напрама млого ши- 
рој заједници него што je племенска, a сваки вер- 
n.n тим je U(),I,II ч ian своје цркве, чпм већу љубав 
oceiia n чпм je imipn круг 6paiie, na коју управл>а 
enoje деловаше. 

Без дубоке љубави пема ни праве вере. Пр imi 
Југословени су и добри спнови своје цркве, јер 
југословепство проповеда слогу и Л)убав, на чему 
n црква треба да ради. Зато n проповедпици вер- 
ске кауке у Југославпји треба да буду и добри Лу- 
гословени. To je жел.а нашег селЈачког света, којп 
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ужнва кала впдн свсштеиике зајсдно на велнким 
националним ианифестацијама. Такву једну вели- 
ку нацноналну манифестацију видели смо и прршле 
недеље у Лици, где je на соколском слету у ГоспИћу 
испред нашег узвишеног Владара промарширалп 
око 40.000 личких ссл.гка, Хрвата и СрПа, a у TOJ 
огрпмиој поворци видели су се једни v.s друге го- 
тово сви личкн пргвославпн и каттички свеште- 
ници, који су itCTO као и народ, одушевл>ено no- 
здрзвл^али свога Крал>а. 

Жел^а je наша да се сав нгт жив-от развија у 
духу овако узвитеннх расиоложеља, каква су 
била изражена на орколском слету у Госпићу 2] 
јула о. г. Овај закои са своје стргне даје основу за 
такав рад у школама, na моли.м народие послппнке 
да овај закон приме јелмогласно, као што je и у 
Одбору примљен једногласно и једнодушно. 
(Вурно пл.ескање). 

Потпрстссдтт др. Авдо Хасанбеговнћ: Реч 
има г. Министар просвете. 

Мипистпр прпсвстс др. Раленко Станковић: 
Гогподо посланици, законски предлог, који je пред 
вама. има сврху да регулпше услове наставе у нау- 
ци o вери признатих конфесија у народним, гра- 
ђаноким средњим и учител>ашм школама. 

Регулишући те односе, овај законски предлог, 
нако je пун обзира према врхов«им старешинстви- 
ма признатих веронсповости у нашој држави, по- 
ставља вероучителЈа као државпог чиновника na 
своје место, a никако изнад осталих државних 
стужбеника исте категорије. 

Уверен сам да je једино на рваквој бази мо- 
гућан складан рад и одржавање потрсбнога реда 
у ШКОЛИ, тпм upe IHTO се у истп мах npe/iBiiha и ou- 
лигатно K0H3>\iTOBaibe највипгих пркппиих власти у 
niiTaiby onuire стручпе квалификације и прјцди- 
начне моралне вредчости вероучитељски^ кгнди- 
дата. чиме се у погледу квалитета добија више од 
просечног стандарла. 

Потребу за комплетирање свих вакантних нс- 
роучитељских места разних признатих псроиспо- 
всстн у ocHOBiriiM H средњим школама дрнекле узи- 
ма у обзир овај закоиски предлог. Уколико он то 
ипак iie чпни, длбре административне мере пру- 
жају могућиост ла сс учење веронауке правилно 
врши! 

Постављање државних вероучитеља, разуме 
се, зависи ол, буџетских мбгућности. Попуи>авање 
оваквих празнииа v иастави може се вригитн је- 
лиио у границаиа које државни буџет дозво.1ћава. 
Осе.тл>ИРогтн no овом питању увек су изражај vnn- 
Навности, боље рећи неувиНавнасти (|)актора, којн 
су у гштању ni\-Kc o вери у игс<олама у првом реду 
заинтересовани. 

MOIHM вас, госполо послаппци, да овај закон- 
CKii  ппеллог усвојите.  ('OлoбpaвaII>c,). 

Потпрстсспичк лр. Апдо Хасанбегопић: Про- 
лазкмо iia прстрес v начелу овога закшског пред- 
лога. Има n6'1 г- Ало!з Павлич. 

Лло!з Павлич: Господо народни гтосланпци, ко 
пажлино пратп развој паролп, тешко ће се o.-n- 
бодити акалогког гледан>а ко!е иу показује велику 
гличност између разврја прдединаца n појелиног 
Народа. Како ПоЈелинаЦ Такр И г\',?.кп парот mn 
rp.oi оазвој. cpoiv величину и cp.nie погледе. У m- 
роллгом p?3Boiv разлику.јемр вишо (|)аза. Злрава 
жпвотиа динамика присиљава свзки парод да rc 

бори за сопствену државу, културу и унутрапкм! 
духовии живот. Народ без државнбсти самб вегети- 
pa'; a не жпвп. Тек сопствена лрж-на пружа пароду 
гаранцију да одре^ује себп судбину, да реализује 
своју    културу,    саила1)ујс себе и доврпт мисију 
коју му 1е пдредила. Божја заммсЈао. Савлдђиванје 
самбга себе je пепгто велико, тајно, морално, јесте 
велика вредпост у којој налазп внтална спла сва- 
кога иарода своју утеху. Свакн здрав иарпд тежп 
за тим да себп од[)еди судбнну, да делп поједии- 
цнма у држаии правду n да живи свдјим индиви- 
дуалним жпвотом. Свпки појсдинац здравот n ne- 
ncKpapennr парода греба да зна да na н>еговим ле- 
l.iiMa лежп спага и здрар,л>с плрола и да je n on 
мгфа.г o сзодговрран за успех и пропаст нћроднаг 

i. Интелектуалцу Аарод ne сме бити само чп- 
новппчкп строј. On ne сме бптп ирта^; безбрпжлп 
научНЈгк, већ жнва снага крја je свесгаа бдгоебрнб- 
сти пред историјом n пародом. Свакп je пптелек- 
тгг.лац изашао из народа na треба да живи за na- 
родј да га чува n штпти no својпм пајбол.пм cna- 
гама n да напредак народа унапјзеђује. Међутим, 
све то мирпо, размишч.спо, стрпљиво, са всдрпм 
достојапством треба он то да Bptiiri као да рзди 
неку најпростију ствар на свету, Морално и всрско 
вгтппта-ги интелектуаЛац кикад никоме nche бити 
p  ' и irche кривптп кпчму n неће за кору хл^ба са 
тућег астала пл.упутп na част n добро свога napo- 
да, ппкала nehe за лични интерес   окрснутн   леђа 
отаџбини, никала неће издати државу и никада се 
иеће плашптп претња и никада  nclie приклонити 
главу пред пасп/птком. Овако васпитан пптелек- 
туалац пун je бптимистичког заиоса, иде у борбу, 
ако je n сам, и корача од победе до победе ne vа- 
рећи за запреке и поразе. Етички васпитан пнте- 
лектуалац    mije половичар, mije колебљивац, Beli 
je увек ведрог лица, свесан je своје снаге и силе. 

Господп народни послапици, у нашој државн 
потрсбпо нам je да имамо људе кпјп ће нас васпи- 
татн како пемо се увек мопи савлађиват, како ћемо 
бити способни слушати и запрведати, како ћемо 
бити способпп да будемо чврсте етичке дисципли- 
ие, без које je владање гтразна реч, У nanioj држа- 
ви потребнп су пам внтези, џентлемени, a то пам 
i \;III   само  верско  васпитање.  Нлрпчпто  je  паша 
пптелпгетиОа услед скептицизма  и  материјализ- 

■ма покварена. (Милорад Костпћ:   Није   покварена 
пнтелигеицпја, него сте покварепп ви поповн!) Код 
нас кжо код Срба, тако и код Хрната и Словепаца 
иемл дороллго наррдне    васпитачке    традпцпје    a 
паши  педагози  нису још nn  покушали да стврре 
југослсиепском   народу   одговарајуће   васпптачке 
м.етоде. 

I Inje доволлп) да пмамо ми Слрвенци, или Хр- 
вати или Срби своје соиствене осповпе ижоле, 
гимназије, универзу, Мохорјево друштвр, дру- 
IIITBO Св. JepoHin'a, Г.г-венску, Хрватску, или Сри- 
!а.;\- Матицу; ппје довољно да имамо слрвенске, хр- 
ватске или српске учител.е n васпитаче, nem je no,- 
требпг) да пмамо васпптаче којп су прожетп пра- 
вим југословепскпм духом и који he сваки у сво.ме 
културпом центру васпптавати како основну школ- 
ску тако n зрелију омладину. Пашп учитељи су- 
unine подржавају туђе узоре, у место да из сопстве- 
ne духовпостп ствашју пашу културу и васпитавају 
нашу омладину. (Милорзд KCCTIIII: Тако мпслите 
ви ii језуптп). 
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AKO по^ледамо, зашто су Енглези завладили 
целим .IVIом, гилоћемо да су то учинили због тога 
што с:у имали узорне крлеже, где су на врло op:i- 
гиналап начин васпитавали своју омладину, сходпо 
екглеском м.ецЈцлкг&ту. Исто тако су и Фраицузи 
пос^али ла Грапд Насион само за то што су своју 
ом !адину васпитавали у народнрм духу. Велика je 
штета што наша просветна политика из године 
1918 није била управљена у том правцу, што се 
често пута поступало каопак.), што су честр пута 
усвајане и културно борбене метод^ и у место да 
се ради на верокој трпељивост^ и иародиом јс- 
динству, тирила се верска мржи.а. У нашим се 
[икрлама сувише просвећује a врлр мало васпи- 
газа, И просиетиа политика није искрсла из нас 
самих, него je била прерађена и? фрзнцуских и не,- 
мачких узора. Ми немамо етичку снагу интелигеи- 
цпје, елиту изрбражених л>уди крја Cm стала увек 
у прве редове и која би увек мислила na свој па- 
чин, желела н трезвено васпитала наоод na свој 
качии. Ми немацо штелигенцију која бн имала 
пиицијативу, кој;; би имала кичму. lioja би била 
правилно оријентисана, која би нмала етичку силу 
и отпорпост и која би ову оријептацију и na делу 
доказала. 

Уметпост, наука, техника и све остале грапе чр- 
вечјег рада просперирају само у пунр.ј живота ат- 
мрсфери владања, a пршто не^остаде свест, да ип- 
телигенција влада, iipona/ui живот све minie и 
mune. Што naiua омладина није правилно васпита- 
па. mro се њој пребацује ла гаји само спорт, да Je 
марксистички или чак комупистички оријептиса- 
Hi, кривица je до пргрешне просветне политике, 
криви су просветчч министри! na у много случаје- 
ва и наши пред^вачи no школама. Петпаест година 
нерад?! i-ol je гтрошло, пстиаест гбдина изгублЈе- 
них je без плода. Стога вал.а v трликр више иагла- 
сптп да je садашњи мипистар просвете предложпо 
Народној скупштини пројекат закона o верском 
васпитавању у нашим ссновннм и средњим 
школама. 

Господо народни цосланици, оврм приликом 
потребно je подвући да само верско васпитање 
одгаја добро рмладину, сузбија марксистичке за- 
блуде, спречава крмунизам, који угрожава и паше 
школе. Самр национално васпитање mije довољпо, 
прштр ne пружа довоп.чо селиких идеала. Што смо 
Словепци осталч Словепцп, Хрвати Хрвати, што 
Срби пису клонули ппд турскнм јармом, сва три 
брата имамо да блзгодаримо верским идеалимЗ за 
које су се борили ппши претцп. који су ишли v 
борбу за слободу златну и кпст часни. Јединр 
вера може дати човеку тако васпитање да буде од 
њвга савршен човек. добар држављанин, a лаичко 
васпитање слично je цвећу, које се појави зими на 
пррзору. a o;i ле/n je. Верско васпитап>е међутим 
сличнр je цвећу, које расте v пррлеће, које цвета 
и мпјтше и својо.м лепотом и мирисом развесе- 
љава човека. Хвала Богу што имамо код нас ми- 
пистре и државппке који ne следр. Фраппузпма у 
просветпој политпци, којп су 1882 год. почели да 
уводе лапчке школе, које cv до душе врло слабо 
прошле. Француски научници утврдили су, да се 
je после увођења лаичких гакрла и без верске на- 
ставе број злбчинаца повећавао свакп дан у Belui 
број самоубица и младалачкпх моралппх заблу- 
да. Што зло моралпог пропадања још mije веће. 

узрок je v томе, mro дејств\је jom традиција и 
многи који сматрају да верско васпитање imje no- 
требнр, живе само jom од остатака верскпх иде- 
ала. Велики немачки филозоф Ниче призпао je, да 
je најбоље што je у п.ему ono, што je из рапијих 
векова: осећаји, љубав и друштвепост. Cvnue жи- 
вота je у умирујућој Европи зашло, пебо још сија 
и светли и ако супца више ne видимо. Етика живи 
од вере, a у невери етички живот замире: Мргуће 
je да поједини арелпгиозпи људи, којн су сретне 
природе, природпог такта n социјалног ocehaiija, 
ne чипе зло. Али за већину наррда нема могућнр- 
стп прпродпог жпвотп без верске обуке и вере. 
Прави Mop-cvi јесте и рстаје плрд вере n за сва 
времена важи реч Св. Павла да праведни живе рд 
вере. 

И француски (1)илозо(1) Аугуст Копт, који je 
у школе унео морални лајички одгој, увидео je 
na крају свога жпвота CBOJV погрешку и дошао je 
до убе1)еп.а да je само верски рдгој правп. По ње- 
говим методама основапе су школе из којих су 
изишли миоги добпи патриоти, чувени геперали 
n велики људи, Г. Министар просвете најбоље зна 
да су најбољи vcnoc" постигнути v језуитској гим- 
назији v Травнику и у Шентвиду крд Љубљане и 
у другим гнмпазијама, где постоје колежп n iin- 
тсрнати. Свакако потребпо je да катихете n вс- 
роучитељи буду не спмо добри теолози већ и до- 
брп педпгози и пснхолози, onu треба да познају 
све мане n врлине омладине, да je ne васпитавају 
само v нацибналном, v државпом и у југословеп- 
ском духу, већ и v верском духу, a нарочитр у духу 
верске толеранције ("ОдобпаванЈе). To mije верска 
индиферентност, Beli je поттовпље сопствепе вере 
p туђе веронсповести. И зато in молим г. Мпппстра 
просвете да onaj закои који je колпко толпко до- 
бар и којп уређује интерконФесионалне одпосо 
појединих вероиспопести, да попед овога закона 
изда напедбу дп дпректорп гимназија n управи- 
тел>и грађанских и основних школа васпитавају 
омладппу у томе ;ivxv вепске тппсл.нвости и да се 
miKo ne ппогопи због вере и верског ocehan.n.. (О- 
добравање). 

Ja бпх био слободап да ставим jom пеколпко 
примедаба код one законске оспове. Код члапа 1 
ja бих ставио да je вепска пастава обавезна у сви- 
t.\? пазредима осповпих, гр^Напских средњпх и 
\'чител1ских школа. тто се п?к из овог рараграфа 
ne види. Затим, да ie запостављање вероучител>а 
лаика потребпа канопичка мисија и то код npa- 
вославпе и католичке цркве. Зпхвал^ујем г. Mmm- 
стру и одбору да je за поставЛ)еп>е вероучител^. 
заменика предвиђено да гп поставл.а надлежна 
верска власт. За гве друго ja нисам компептептап 
да говоппм и ja бих желео да re ради као до сада, 
пп ако je могуће jom болЈе да би дотло до правих 
одређених одпоса измећу претставника католичке 
цркве и Мипистпрства просвете и да се питање 
верске паставе регулише копкордатом или спора- 
зумом и ja у нмс Иародпог клуба нзјавл.ујем жс- 
л>у да се ово све спроведе опако како то желе сви 
патриоти и људи који желе добро нашој земљи 
и државп. Ja hy гласати за овај законски предлог. 

Претседник дп. Коста Кумануди: Има реч иа- 
родни послаиик г. Вмтомнр Впдаковић. 

Витомип  Видаковг!)';  Господо,  поводом  овог 
закопског пројекта сматрам за потребно као пр:' 
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нославпн свештеиик /i.i кажем пеколико речи. Не- 
оспораи je значај верорауке за варпитање у на- 
шим иародиим   и   средшим   школама.   Веронаука 
хппаво аахната у хумапнстичкој    групи предмета 
централни део васпитне гране. Материјал из перо- 
науке даје  iyiHore  ппммере,  очигледие  примере  у 
миогим и многим хришћанским врлинама и v дру- 
пим врлинама које су већег смисла, ко.је су већсг 
зиачаја. Вероиаука, господо. са осталим предмети- 
ма из паиноналие rpvnc, ca националном истори- 
l'oM, ona nervje, подиже чврсте карактере, подиже 
морал,  полиже дух, подиже cnarv, подиже даље 
васг1итаи,е  v  потпупом  смислу  и  зато  веронауку 
треба обрађивати на првом месту у иациоиалиом 
,м\ху, јер je потребно код свога народа прво и прво 
применити хришћанску науку, тчела хрибЈћанске 
шпке,   остварнти  na  своме  народу,   na  тск   ппда 
na   другим   народима,   над   иелим   човечанством. 
Преча je кошуЉа од хал.име, a тако исто прече ic 
васпитање свога иарода од иитспиаиионалиог ва- 
спитања. Mani je народ тако васпитан од почетка 
ствараи.а своје државе, са иациопалпим свепгтепи- 
цима. On je био v стању да издпжн многе и мпого 
певол.е  кроз  целу нашу историју,  да  nocpiie,  да 
пала и да се опет диже. благодареИи оним муче- 
ипцима и примејрима које су дали иаши верски п 
пациопални мученици. Пример Косовских мучеин- 
ка  јесте један пример којн je nam иарод надахнуо 
да кроз целу iiamv прошлост издржи највеће н'е- 
вол.е  и да не изгуби своје  обележје, исго да са 
пуно  моралне   и  физичке  снаге  дотера  до  ових 
дана  да издржи сва мучеништва. Цео nam народ 
пбказивао je увек толеранцију у погледу верских 
односа. У пређашњој Србији пре 40 година бпо 
je Ммпистар вера католик. To je довол.аи пример 
верске    толеранције и очекивати je да са друге 
стране браћа nama покажу увск и свагда у овој 
пашој милој заједпици и Отаџбини савршену то- 
леранцију, ону и онакву какву je показивао и ка- 
ква се показује са ове страпс. Не треба ии са које 
стране    тиреи>ем   разних празноверица,    разних 
заблуда или разних фетипшзама, да се припрема 
прбзелитизам у извесшш крајевима. 

Треба права, истипита наука да се проповеда 
И истииит Хрнстов морал, јер he онда бнти увек 
верске толеранције v односима изме!)у свих iiainn\ 
конфесија v натој земл^и. Зато господо, и браћо, 
oflaj законски пројекат ставл.а свакога на своје 
место и одреИује свакоме законска права н закоп- 
ске односе, те 'с тога молим у име већпне да сс 
овај закоппчп пројекат прнми. (Пл.ескап.е). 

Прегседник др. Коста Кумануди: Претпес v 
пачелу je завршен. Прелазимо na гласање. Изво- 
лите 4VTH прозивку. 

Секретар Милан Л1оавље прозива посланике 
да nacajv и они cv гласали овако: 

Гласалп су „за": Аврамовић Браико, Лксенти- 
jeBnii Алексаидар, АлексиИ Коста, Анђелиновић 
Гргу|)-Буднслав др., AiiTonujeBiih Дутаи, Антупо- 
вић Јосип; RnoaMDiuili JopASHi Брл>ић Салих, Ба- 
п.ац Љубомир, Bapah Врапко др.. Венко ЈосиП, Вс- 
nmiioBHli Димитрије Р., ВожиК Мплаи, Ворисавл.е- 
BHII Страхиња, Bpvmnja Радослав, Бугарски Дра- 
гутни, Буквић Ллексаидар, Бунорић Милап, Велич- 
KOBHii Миладин, Видаковић Витомир, Видић .lem:; 
др., BomihaK Вогумил др., Вујић Димитрнје В., Га- 
врилови!. Ото, Гајшек Карло, Главички Божидар, 

fociio/mcTuhflMiaii.o, Прбић Емилијан, Дамилоии!, 
Жмвко, Дииитркјевић Мита, Добровољац Милаи 
Јц Дрљача Браико, Дпмел, Алојзиј, Живанчевић 
Михаило, Ивапдеки!!-! [вкочић MrtpKO др., Иванише- 
вић Петар. Иванчевић Дутан, .1евремови11 Драго- 
жуб др.. Јевтић Миханло Р., JeBTiih Раловаи. Јо- 
вичић Добпосав, Kanjinh Јовичгп Р., Ковач Аито 
Jb/, Kojnli Драгутин др., Краљсбић ДрагаН др., Кр.ч 
меп Албсрт др., КујунџНћ АндриЈа К., Кумаиуди 
Коста др. (мпстседава), Kviirainili Анте лр., Kvp- 
Tdmiti Шукрија, Лазаоевић Милован М., Лулић Пе- 
тар, Макар Дако, Максимовић Божндар, Матица 
Пдваб, Мнлети!) Влатислав, Милотеви!! ГаврО, 
MirrpoHHii Љ\'бомир М.. Михаиловић Светислап 
др., Мпавл.е Милои, Милалић М\ттафа A.. Нчпко- 
вић Трипкој Остојић Ђуро др. Павлнч Алојзи!, 
ПарабућсКИ Ђорђе, Пахерпик Фрам.о. Патрпоги1| 
Љуба. Ilepuli Нипко др-, Петкови!) Mu iaii. Пето- 
вар Лбвро; Петпак Пнкола, ПеторвМ) Марко, Пе- 
;IIH!I Милутин, Поповић Дутан, Поповнћ Коста др., 
Поповић Светислав др.. Прекортек Иваи, Пусто- 
слемтек Расто. Пуцељ Иваи Ј.; РаДивојев^ћ Ла- 
зар Љ., Раловнћ Саво Др., Ралои.и!. Милап. Рапе 
Стане др:, Ружић Виктбр др.; С^вић Сава В.. Сав- 
KPBHfl Илија, Санто Гаврб др., СарачевиК Радећ 
ко, Селић Јоца М.. Селмановић Алија, Сокић Ми- 
лоје М., Соколовић Никола. Спахић Владо, Спимд- 
лер Вјекослан, GpmKHfi Милаи др., Cramih Аидра, 
СтаиојевиИ Драгомнр М., Стаиојепић Милутин, 
Степаиов Миливој, Стефановић Hribar, Стијић 
Милаи лр., СтојковиИ Милан Ђ. др., Cromuli Ста- 
менко, TL'o.iupoHnIi Војислав, Toimh Игшат М. др., 
Tf)imli Тодор Р.ј Трбић Василнје, Tp6ojehn!i Урош 
др., Трифуиови!. Лпбита. Ћирић Стеван, Ћуко- 
Komil! Mn.'iaii, Урукало Сспгпјс, Фотирић Арса, 
Хајдин.ак Аитон, Хаижек Лавослав др.. Хасаибе 
говиН АВДО лр , Хрибар Иикола. Христић Вора 
Иерер Амтои, Чорбић Бранкбј Шарковић Тихо 
мир, Illcra Фердо, ШиЉт^ар Стсваи, Шнајдар Фра- 
n.f), IlIvMein<oBnli Илијадр. 

Гласали су „протнв": Ристо Ђоки!,, 
Отсутни: Aijiili Анте, АлиловиН LLIahnp, Аран- 

Неловп!! Јован, Ауер Људевит др., Бктинић Лозг, 
Бачић Стјеиаи др., Вогдаиовић Исо, Ваљавец Стјс- 
пан, Варда Север, Васил.еви11 Стеван др., Вел.ко- 
вић Вељко, Вукићевић Богић др„ Гавранчић Отон 
On., Грајић Псро, Грба Миловаи др., Грђић Васнл,, 
Грубановиђ Милан, Грубер Фрањо др., Деметро- 
Biili Јурај, Дервишић Ђулага, ДИмитријевић Хаџи- 
Тодор, Добровић Милаи С, Доаезенски ЈРвам С, 
Додић Алексаидар-Така, Дотеи Мирко др., Дра- 
roBuh Милош П., Дуббковић Јурај, Ђорђевић Влс> 
димир, Ђурић Михаило, Елеговић Иво др., Жи- 
Baiioiiiili Милан, ЖивковиИ Исидор М., Жнвкоии!, 
Негосим др., ЖивојинВвић Душан М., Захарић 
Чедомир, Зел.ковић Вотко, ИлИћ Срђа Милап лр , 
Исакбвић Миливоје Ђ., Исакови!. Мито, Јанковић 
Велизар др., Јевтић Животије, Јевтић Мулутии 
Ал., Јелић Милутии, Јеличи!« Божа Ц., Јеремић 
Живојии, Јоваи Амдрија, Јовановић Алексаидар, 
ЈОВанОВИћ Ђока, .lonaiinnnli Лова, Кадић Хусеии, 
Кајмаковић Омер; К:аламатиј&ћић Михаило Р., Ka- 
тић Милот, Каћански Сгеван, Кетељевић Никола 
др., Клииц Amon, Кнежевић Ловро, Кн^жевић 
Стјепо др., Ковачеви^ Драгутин-Карло, Кожул 
Марко лр., Коман Албип, KOCTHII Драгутин др, 
Костић Милорад .1. др.; Крафт Стеван др., Крејчп 
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Антон,  KpcTnnoHnii  Ристо,  Крстић  Владимир, Кр- 
стић Захарије, Kpcruti Милутгин, Крстиђ  Михаило 
13., Kpcnili Симо, Кујунџић Богољуб К.. Kvii>aiiiiili 
.'n'KHM.   Куртовић   ВојкоЈ    Лбзаревић Тодор др., 
Лава^евА^чфеодоЉје К., Лазаревић Филип С. др., 
ЛћуШИћ  Ђуро  дрЛ Лисавац  Младеп  др.,  Лонча- 
pennli   Ilnan др.,   Лоичар    Иван,    Лончар   Стапко, 
Луки!) Живаи дп., МаксиЛрцић Стјепап. Л\алаичец 
Владо др., MapmiKOHiili Војислав др.. Марјап Ћ\- 
ро, Mapiannu Снмо, MaiiKiili Фрап.о, MapKonuh Вс- 
лимип, Марковнћ  Милпмко лр.,  .Ммжовић  МИЛД- 
pi ч II . МррковиН Микола, Мастрови1\ Анте Ф., Ma- 
тић Ђока Н., МаЦековић М-тф   Mamuli  Марко, 
MeTHKCnš  Мнлан  др.,  AAninli   Милан Ђ..  Милетић 
Вјекоглав др., Милтпепић  Младеи П., Мплутиио- 
p.iiii    Милиико    Р.,    Милутинови!!     Милорад    Ђ.. 
Миснрли!) Јован Т..    Mimionuli Јонап Р.,    Мнхаи- 
лпвбћ  Илија Г1., Моиер Хаис др., Мохорич Ипаи, 
Најдорфср    Мирко,    Иедел^кочи!!   Уртп   П.,    IIII- 
кић Никола др..    MnKiiii Федор др.,    Никодијевп!! 
Apauii'vi    fl.i,    Николић    Брачко    др.,    Нонаковић 
Тоде Ј.  лр.,  lh-\\U Петар  др.- ШамЧУЛ Раико  др., 
Палечек Ивап  чп., (Idpa^O.c Шпиро Ф.. Перић Ма- 
теј др., Перпћ  Л1иливоје Ђ.,  Пеоко  /Ipnrvniii  В., 
Петричић Живко дп., Пивко ЛЈудевит др., Птмтс- 
лић Славко A. др., Погачиик Виктор, Попопић Ди- 
мнтрије On., nonoBiiii Добривоје Гер.  др., Попо- 
nnli ЈефРгимије, Почовић Милап В., Почовнћ Мп- 
лап  др.,  Поал.ак  Недсл.ко.  Прека  Никола,  Прип- 
иип Јопо, Прта Шиме др.. Вадонић -Мил.ан, Рајић 
Toma др., Рачко .1 шко др., Савић АрачћеЛј. Секулић 
Милап лр.   CiiMiili Милорад, Смиљанић  Тома лр., 
CnacoBiiti Вхкапит, Спгажић .locnn,  CraiKonuli Им- 
кола, ОганиШић Вл^Димир,   Стевапонм!!   Жипојип 
Ап.,  Стеиаисчч!1!     Мчлаи.    Степанопић  Милаи  Г> . 
Стојадичоии!!  Мнлогаи дј).,  Стрезовић  Крста, T:i- 
nnii  Г.ичорпје дрг.  ТеОДОООВИћ   Војпслан,   Томић 
Јаков. ТопалрвИћ Мил ui. ТоромапопчК Хасач, Tjv 
lavna Станко, ТрпКО&иК СтЗНрВ К.. Tinpuh Ђпр})е, 
Узуновић Никола. Урек   Ив-ш,   Уротевн!«   ДДирко 
Ил., Фчмапчег.и!! Тсмч flDi, Фи^ип Виктор, Xohcpa 
Свстислав В., IlcMonitli  Филип, Ципушевић  Мето- 
дије, Mopduli  Врапко. Шоћспон  Славко др.. Шел- 
Miili Драгмћ   II.,   Шиљеговић   Владимир,   Шурмип 
Ћуро др. 

(Ппслс гласап-а) 

Претседиик дп. Когта Кумаиуди: Изпплитс чу- 
ти реаудтат гласа^а. Гласалр je vKvmio 125 napm- 
иих чпсламика. Од тога бпоја гласало je 124 „за" 
a 1 ..npoTim". (Аплауз). Прсма томе овај закоискп 
иречлог примл.сн je v начелу. 

Прслазпмо сада на прстрес v појединостим«- 
Hiacaiie сс селе!! см и устајап.см na х-обичајеии ил- 
чип. Изполите чути г. известиоиа. 

ИзпсСтилпп Душан Иранчевић прочита § 1 
према извештап- олборскпм. 

Прстсеттк до. Костч KvivnHv/ur Прима ли 
Наролпа скгчттчпа прочитаип § 1 ? (Прима). Об- 
јавл.ујем да je 5 1 ппимл>еи. Изволите чути лаље. 

— За овим ie Напо.пп склпттит, гласајући 
седеп.о.м и устајаи.см, vcnonna v поједипостима 
од § 2 ло § 12 зАклл(Ш10 no предлогу Омбора пред- 
лог зпкола o ДСШУНИ Зпкоча o перској тгастави у 
iiMtoimiM, rpalsancKUM, ОРеДњим и учител.ским 
школама у Крал.гтши .1\тославији, са усвојеинм 
амаидманнима, (Види прилог на крају овог са- 
станка). 

Претседннк др. Коста Кумануди; Овим je прИг 
мљсн цео овај закоиски предлог у поједнностнма. 
Прелазимо иа пласање у целими. Гласаће се na уо- 
пичајепи пачип „ja" и „протии". Молим г. секре- 
тнрн ла изпрши прознвку. 

Секрст:\р Мнлзи Л;1равл>е   прозина   посланикс 
да глаоају и они су гласали овако: 

Гласалп су „за": Аврамовић Враико, Аксенти- 
iCBnh Александар,    Алекси!!  Коста',    Днђел^новиЈЈ 
I'prvp Вудпслав др., Аитопијевић Душаи, Антуно- 
Bnii Лосип, Бабамовић Лорлаи, Ijaji.nli Салих, Бањац 
;1-'\ б;мир, Бардћ Бранко лр-, Вемк'о Јосип, Beiiui- 
ровић Димнтрпје Р.,   Божић Милан,    Ворисапл.е- 
В ili  Crpaxnn>a,  Брушчја  Ралослав.  Бугарски  Дра- 

iii, BvKHiih Лгксличар, Буновић Милаи, Велпч- 
'   '  ni]  Ми-тдин, Вилаковић Витмир,  Видцђ Jeuia 
.:р.. Воти,ак В( гумил ;i|'., ВујиК Лпмчтрије В., Га- 
!м:;1ловић  Ого,  Гајиллч  Карло.  Главнчки  Вожидар, 
rcciK.ini'Tiili   Фрањс,  Грбић  Емилијан,  Данилови!! 
Живчс.   r'Iii

,Mi .јкгјевчћ Мита,   Дпброволзац Милач 
.1.. Др '. '.и ■;  Вранко,   Дрмел>   Алојзиј,   Живаччгви!! 
Михаило, Ивандекн11-Ивк()ни1>   Мирко лр.,   Ивани; 
IIIC:'H1I Ilrnip, Ивакчевић Душан, Јевре^ршф Дра- 
roi.vo др., .IcnTiiii Михаило Р., Јевтић Радоваи, Јо- 
Binmli Лооросав, Кандић Јовиша Р., Ковач Анте Лз., 
Kcjiili /Jpaiviim др., Кралевић Драгаи лр., Крамер 
A '6411 лр., Кујуиџић А-ллрија К,, Кумаиуди Коста 
лр., (претцедава), Kvmapuli Анте др., Куртовић Шу- 
крија, Лазаргвић Милрван М,, Лулић Петар, Макар 
Дако, ЈМаксимовић Вожидар, Матица Павао, MIIIC- 
■mh  Р.чалислав,  AIII.K IIU'BMII Гавро,  Митровић Лзу- 
бомир М, Мпхачловнћ Светислав др., Мравље Ми- 
:v,\]\, Мулал^ћ Мустафа A., Нинковић Трипко, Осто- 
jiiii Ђуро лр , Павлич Алојзпј, Парабућски Ђорђе, 
Пахерник Фран>( , Паујзногић ЈБуба, Перић Нинко 
др,, Петкрвић  'Л!1лаи, Пстовар Ловро, Пстрак Ни- 
: i   a, Петровић Маркп, ПешиН Милутин, Прповић 
Душан, Iloni'imh Кост-i ;ip., Поповић Светислав лр., 
Прекоршек Иван, Пустослемшек Расто, Пуцел. И- 
ван Ј., Pa niiiojeBiih Лазар Jh., Радовић Саво др., 
Радсн>ић A\irian,    Рапе Стане др.,    Py/Ki;ii Виктор 
др., Савић Сава В., Савковић Илија, Санто Гавро 
лр., Сарачевић Раденкр, Сели^ Лоца М., Селмапо- 
вић Алија, CoKnh Милоје М., Соколовић Ннкола, 
Спахић  Втало,  Сттдлер  В|скослав,  Срткић  Ми- 
лан  лр.,  CraHnii  Лидра,  Стаиојевић Драгомир М., 
CraHojeBiih Мтутич, Степапов Ми.тивој, Стефапо- 
вић Игњаг, Crninli Ммлач лр., CTOJKOBHII Милан Ђ. 
.■ip.,  Cionuili  СтлмсчЈко, ТсодоровиК  Војислав, То- 
лпћ Игм.ат М. др., Тонић Тодор Р., Tponii Василпје, 
TpoojeBnli Урош др., Тр11(|)\'новић .Љубиша, Ттрић 
Стеваи,  TIVKIBIIII  МилаНЈ  Урукаш  Сергнје,  Фотм- 
рИћ Дрса, Хајдтнак Антрч, Ханжек Лавосчав др., 
' .iranoeroBuli  Авлс   дрг,  Хрибар  IЛикпла, Хрисгић 
Бора, Церер Антон, Чорбић Брапко, ШарковнН Ти- 
хомир.    IHera Фердо,    Шифтар Стевап,    Шпајдар 
Фра!1>о, ШуменКОВИћ Илија др. 

Гласали су ..против" Ристо Ђокић. 
Отсутми: Ahnli Апте, Алнлови!) Ulaiiiip, Аран- 

ћеловић Лован, Ауер Љулевпт др.| Ватниић Јозо, 
БачпК Стјепаи др], Bor/ianoiuili Исо, Вал>авсц Стје- 
пчн, Варла Север, Васил-евпћ Стевак лр., Ве^Бковић 
Релч<о, Рукићевић Вг.гић лр., Гавранчић Отои Он., 
ГрајиЈ! Перо, Грба Мпловаи лр., rjiljiih Васил>, Гру- 
баносћћ MtutoHj Групер Фра11)0 лр.. Дсметровп!) Лу- 
i'aj. Лервити!! Ђулага, ДимитрИјевић Хаии Тодор, 
'1,гброви11 Мплан С, Довезенски Лован С, Долић 
Алексанлар-Така, /Јошсн Мирко др,, Драговнћ Мн- 
лош П., Дубоковпћ Јурај, Ђорђевић Владимнр, Ђу- 
pnli Михаило, Елеговић Иво др., Живановић Милан, 
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Жипковић Исидор М., ЖивковиИ Негосим др., Жи- 
војиновић Дуппт М., Захарић Чедомир, Зељковић 
Вошко, Илмћ Срђа Милаи др.. Исаковић Миливоје 
Ђ., Исаковнћ Мито, Јанковић Велизар др., Јевтић 
Животије, Јевтић Милутин Ал., Јелић Милутин, Ле- 
личић Божа Ц., Јеремић Живојин, Ловаи Андрија, 
Јовановић Александар, Јовановић Ђока, Јовановић 
Јова, Кадић Хусеин, Кајмаковић Омер, Каламатије- 
вић Мнхаило Р., Катић Милош, Каћански Стсвап, 
Кешел>евић Никола др.,   Клинц Антон,   Кнежевић 
Ловро, Кнежевић Стјсип др,( Ковачевић /IparvTHii- 
Карло,    Кожул Мчрко др.,    Коман Албии. Костић 
Драгутин др., KocTnh Милорад Ј. др., Крафт Сте- 
ваи др., Крејчн Антон, Крстановић Ристо, Крстић 
Влади.ми!), K'pcnili Захарије, Крстић Милутин, Кр- 
стић Михаило В., Крстић Симо, Кујунџић БоголЈуб 
К., Куњашић Јраким, Куртовић Војко, Лазаревић 
Тодор др., Лазарснпћ Теодосије К., Лазаревић Фи- 
лип С. дг , ЛеЈоиић Ђуро лр., Лисавец Младен др., 
Лсхнчаревић Иван др.," Лончар Иваи, Лончар Стан- 
ко, Лукић Живан лр., Максимовић Стјепан, Малан- 
чец Владо др., Маринковић Војислав др., Марјан 
Ђуро, Марјанац Симо, Маркић Фпан.о, Марковић 
Велнмир, Марковић Милснко др., Марковић Мило) 
рад П., Марковић Никола, Мастровић Лпте Ф.. Ма- 
Tnh Ђока Н.,   MaueKOBiih Матија,   Maimili Марко, 
Метикош Милан др.,  Miiiiili  Милан Ђ.,    Милетић 
Вјекослав др.. Милотевић Младен П., Милутино- 
nnh Милинко Р., Мнлутиновнћ Милорад Ђ., Мисир- 
лнћ Јован Т., MurpoBiili Лован P., Михаи rfiniili Или- 
ja П., Мозер Ханс др.. Мохорич Иван, Најдорфер 
Мирко, НелелЈКоии!. Урпт Г!.. Никић Никола др., 
Никић Федор др.. Никодијевић Apaiil)ei Л.. Нико- 
■mli lipanKo др., Новакгјвмћ Толе .1. лр., Hvnh Пе- 
тар др.. РЂамцул Ранко др., Палечек Иван лп.. Па- 
ранос Тпнро Ф., Перић Матеј др., riepnli МиливО; 
ie Ђ., Перко Драгутин В., Петричић  Живко     '. 
Пивко Људевит л|>., Пиштелић Славко A. лр., По- 
гачник Виктор, Поповпћ Димитрије On., Попавић 

Добривоје Гср. др., Попокпћ Je(|)THMiije, rionoBiiii 
Мила:1 H, ПоповиК Мплап др., Прал.ак Недсљко, 
Прека Никола, Принцип Лово, Ilpina Шнме др., Ра- 
доннћ Мил>ан, Рајић Тоша др., Рако Јаико др., Са- 
BIIII Аранђел, Секулић Милан др.., Силгић Милорад, 
Сиил>анић Тома др., СласовиН Вукашин, Стажић Јо- 
снп, Стајковић Никола, Сташшшћ Владимнр, Сте- 
вановић Живојин Ар., Стевановић Милан, Степано- 
вић Miuan P., Стојалипови!! Милосав др., Стрезо- 
Biili Крста, Тадић Глигорије др., Теодпровић ВоЈи- 
слав, ToMiiii Лаков, Топаловић Милан, ТрроманошН) 
Хасан, Тркуља Станкб, Трпковић Ставра К., ЋијшИ 
Борђе, Узуиовпћ Никола, Урек Ивап, Урошевић 
Мирко Ил.. Фиданчевић Тома др., Физнр Виктор, 
Хоћера Светислав В., Цемовић Филип, Uiinviiicniiii 
Методмје, Mopoiih Браико, Шећеров Славко др., 
Шелмић Драгић И., Шил>егови11 Владимпр, Шур- 
Mim Ђуро др. 

(После гласаља). 

Прстссдппк др. Коста Кумапуди: Изволите чу- 
тп резултат гласања. Гласало je у свему 125 иарод- 
них посланика. Од овога броја гласали су 124 „зз"' 
и јелаи „портив". (Пл.ескан.е). Према томе je за- 
KoitCKii предлог o допуни Закона o верској наставн 
у народним, гр^ђанским, средњим и учитељасим 
школама у Краљевини Југославији усвојсн и ко- 
начно и на основу § 64 Устава биће упућен Сенату 
на даљи рад. 

Данашњи л1[ев1Г11 ред je нсцрг1л>еи. Са взијим 
пристанком ja hy ову седиицу закл.учнти, a KI o 
диевии psa ва КДуђу седницу преллажем: Утвр1)И- 
вање дневнога реда. Прима ли Скупштина? (При- 
ма). Објавл>ујем да je данашња седница закл.уче- 
на, a идућа сазваће се пнсмечим путем. (Пл>ескање 
и узвици: Живео Претседннк!). 

Седница je закл.учена у 12.15 часова. 

Прилози 
НАРОДМОЛ СКУПШТИНИ 

Одбор з?. ;,[Ч)\чавање закоиског предлога p 
верској настави v народним, грађанским и учитељ- 
ски.м школама у КралЈевиии Л\гославијн, a iii|)mii() 
je поверенн му иосао иа својој седници од 25 јул^ 
и учинио je следеће нзмене: 

§ 1 постаје последп.п т. ј. П- 
У § 1 (npel)e 2) после речи: ,.само" ставл.а се- 

„учепицима", a 11еч: ,,из" брише се. 
У § 2 (пређе 3) ма крају првог става реч: „до- 

тична" брише се, у другом ставу истог парагра(|)а 

после речи: „средњим и" умеИе се реч: „no". 
У § ,3 (пређе 4) v првом ставу бришу се речи: 

..дужан je учитељ дотичне школе замемитн га, ако 
je исте вере. Ha предлог паллежпе и;:рске вла- 
сти", a ставл.а се: „дужма je иадлежпа верска 
власт предложити му замејјнка". 

У § 4 (npehe 5) у другом ставу место речи: 
„дотичне" ставл>а се реч: ,,те". 

У § 5 (npebe 6) место речн: „дотнчпе" стављи 
се ,,поједипих". 

Одбору je част предложитп Иародиој скуп- 
штини законски предлог са горњим нзменама и 
допунама да ni изволи у целости усвојити. 

Одбор je одредио за нзвестиоца г. Душана 
Иванчевића* 

25 јула 1933 год. 
Београд 
Секретар, 

Душаи Mi'.airu'Kiili, с. р. 
Нретседпик одбора, 
Васнл> rpl)Hli, с. p 

Чланови: 

Хусеии КаднЈ! с.  R.,  Милап ЋуковиИ  с.  р., Алојз 
Павлнч с. р., Витомир ВпдаковнЈ! с. р., Салих Ба- 
л.н!1 с. р., Чедомнр ЗахариИ с. р.,  Јован Андрија 

с. р., др. Људевит Пивко с. р. 
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МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 
Краљевине Југослапијс 

Опште Одељење 
П.бр. 2640/33 

25 јула 1933 године 
Бсоград 

ГОСПОДИНЕ  ПРЕТСЕДНИЧЕ. 

Част ми je у прилогу под ./. достапити Предлог закопа o верској иастави у народним, 
грађанским, средњим и учитељским школама у Краљевини Лугославији као и Указ Његовог Вели- 
'шпстма Краља од 22 јула 1933 годнпе, којнм сам овлаш!^!! да овај предлог могу поднети Иарод- 
noM претставииштву на решењ1е. 

Уједио част мн je умолити Вас, Господине Претседпиче, да сс овај законски предлог огласи 
као х и т a ii. 

Изволите примити, Господине Претседнпче, и овом приликом уверење мога особитог по- 
штовања. 

Мннистар   просвете, 
Др. Раденко Стапковнћ, с. р. 

M И 
АЛЕКСАНДАР I 

По милости Божјој и волјИ иародној 
Краљ Југославије 

Ha предлог Нашег Миннстра просвете, a no саслушаљу Нашег Мипнстарског савета, ре- 
шили смо и ретпавамо: 

Оплпшћује се Наш Мннистар просвете да може na оспову чл. 63 Устава КраЛ)евине Југо- 
славије   подиети   Народпом   претставнипггву   иа iieiiraBaifae: 

Предлог закопа o верској настави у народиим, грађанским, сред1ћнм и учител>ским шко- 
лама у Краљевиии Југославнји. 

Наш Министар просвете нека изврши овај Указ. 

22 јула 1933 године 
Плитвице. 

Мииистар просвете, 
Др. Раденко Станковић, с. р. 

АЛЕКСАНДАР, с. р. 

3 A K O H 

верској наставн у народним, грађанским, средњим  и учитељским школама у Крал.евини Југославији. 

управама ради именопаи.а или paspenieiha. Све- 
штепнцима или II,IIXOBHM духовпим замепицима 
може дотнчна општина доделити извесну na- 
граду. 

Верск\' иаставу у средн.им и учител>ским шко- 
лама код припадника своје вере нзводе лица која 
имају прописане квалифнкације no Закону o сред- 
љим н Закону 0 учител^ким школама. 

Надлежиа верска власт за наставнике веро- 
пауке даје сагласност при поставл>ењу. 

§ 1 
Нижп п miimi течајпи испит као и допупски 

испити могу се полагатн и у приватиој средпзој 
школи (§ 58 Закона o средњим школама), и при- 
знати од страие Мнпистра просвете кад TO пред- 
лаже изасланик Министра просвете. 

§ 2 
Верска настава je обавезна у народним, гра- 

ђаНскиМј средњим и учитељским школама, a прс- 
даје се само из прнзнатих веронсповести. 

§3 
Верску иаставу у пародпим и гра1)анским шко- 

лама код припадиика своје вере изводе стални ве- 
роучител.и, месни свештепици или љнхови духов- 
ни заменицн. Месне свеипенпке или њихове за- 
меннке предлал^е надлежна верска власт Баиским 

§4 
AKO je вероучител! у народпим и гра^апским 

школама службено или na који други начин спрс- 
чен да врши своју вероучител>ску дужност, дужап 
je учитељ дотичне школе заменнти га, ако je исте 
вере. Ha предлог надлежне верске власти ова за- 
мена може бнтн стална. 
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Ako се надлежна верска власт не побриие за 
рерску обуку у иародним и грађанским школама 
и ако ne подпесе потребне предлоге за наименоиа- 
ње вероучитеља опда he na молбу заинтересованих 
родител.а Баиска управа н Министарство просвете 
издатн потребпе наредбе. 

У народпим и грађанским школама могу се 
поставити и посебии учитељи вере, ако у тим 
школама има најмањс 20 часова иедељно рачуна- 
јући најмање по 20 ученика у сваком разреду или 
одељењу. Све учитеље вера поставља Министар 
просвете из редова оних кандндата који су свр- 
шнли богословске иауке, a које му прсдложи над- 
лежна верска власт. У средн.н.м н учитељским шко- 
лама пбстављаће се стални вероучнтелЈИ само онда 
када има довољан број часова педеллш за тај 
предмет,    ипаче   се   поставл.ају    хонорарин    на- 
ставници. 

§5 
Наставници веронауке, било да су са чинов- 

ничким својством илн без њега, дужни су у своме 
школско.м раду, као и сви остали наставници, др- 
жатн се шкблских Закона и наредаба, a иапосе 
школског и иаставног реда. 

Иастаниике вероиауке у народппм п rpai;aii- 
ским школама Мипистар просвете може на прсд- 
лог Банске управе, разрешити вероучитељске дуж- 
иости ако њихов рад у шкили ne одговара педа- 
гошко-методским иачелима или ако њихово др- 
жање у школи и ван школе иије у складу са оп- 
штим цнљем дотичне школе. O оваквом сво.м ре- 
шењу известиће Министар просвете увек и над- 
лежну верску власт. 

§G 
Наставни план и пррграм из веропауке про- 

писује Миннстар просвете у споразуму са врхов- 
ним претставништвом дотичне веррисповести у 
Краљевипи Југрславији (за католике: Прстседии- 
штво бискупских конференција), a no саслутаи.у 
Главног просветног савета. 

§7 
Супленте вероиауке стручни део професор- 

ског испита за средње школе (§ 73 Закона o сред- 
њнм школама) полага^е no програму који су дуж- 
не црквене власти предложити као н испитппачс 
за тај део нспнта Мнннстру просвете. 

Вероучитељи у народним школама полагаће 
стручпи посебии вероучнтел.ски Д1)жавни испит 
no § 5 Закоиа o нзмепама и допунама Закоиа o 
пародним школама, a вероучитељи грађанских 
школа no § 45 Закоиа o гра^апским школама. 

§8 
Једанпут у годнни претставмик надлежне вер- 

ске власти може прегледати нзвођење наставе ве- 
роиауке. 

§ 9 
Премештаји   вероучител.а   врше   се   ма  овај 

иачин: 
1) за премештај no молби у друге дијецезе 

дужан je молилац да приложи сагласност своје 
всрске власти; 

2) за премештај no молби и потреби службе у 
истој дијецези mije потребна сагласпост верске 
власти; 

3) за иремештај no потреби службе у другу 
дијецезу Мшшстар просиете прибавиће сагласност 
верске власти обе дијецезе; 

4) премештај, отпуштаи.е и иеизнописање no 
утврђеној кривици од стране Министарства npo- 
свете врши се no Закопу o чппоштцп.ма. 

§ 10 
Одредбе за вршење ученичких верских дуж- 

nocTii прописаће Министар просвете у споразуму 
са надлежном верском влашћу. 

§ П 
Чпсто ученичка удружења ne могу бпти на 

ocnouii племенској и верској. Ban школе ученици 
могу бити члаповн верскпх удружеша сиоје верске 
заједнице само за негрвање релпгијскнх рсећања 
и моралпе пауке. 

§ 12 
Овај Закоп ступа у живот кад ra Краљ пот- 

nniue, a обавезпу спагу добнја када се обпародујс 
у „Сл\'жбепим новинама". 

ПАРОДИОЈ СКУПШТИНИ 
БЕОГРАД 

Одбор за проучавање  Законскрг  предлрга P 
Југбсловенском националном храму спроводи lia- 
родпој скупштини тај пројекат с 111)едлого.\1 да бп 
се уважио a ca разлога: 

1 - - Што ће се легепдарпом крају паше na- 
ције Црпој Гори дати моралпо признање за сва 
витешка дјела н>,ених сппоиа, која су спмболизи- 
рана у Ловћепу-вису, који je кроз вјекове бпо сло- 
бодпо национално жариште; 

2 — Што he се тп.м маппфестовати југосло- 
венски ocjehaj, jej) у врху Jloiihena почива паш 
uajiiehii rennje Jberoui, крји je прије сто годииа 
can.ao o опо.ме што je праунук Велпког Волсда К"а- 
ра^орђа, којему je Вожд посветио бисер ч.ојства 
и јуиаштва „Горски Впјепац", паш великп Владар 
Алексапдар I извео и остварио; 

3 — LUTO je Jlonhen кл>уч Јадрапа, a кад тај 
кључ Јадрана добпје прпзпање од нашег југосло- 
вепског Парламента, опда je jacno цијеломе сви- 
јету са каквим мислима и осјећајима задојени 
смо мн према нашој обалп и пашему мору; 

4 — Што he се овнм Закопом дати матери- 
јална могућнрст да сипови Црпе Горе култивизн- 
рају то национално жариште, и да на прпвредном 
туристичком пол.у створе од n.era цета(), те се 
покажу достојпн потомци славпих отаца, који су 
падчовечапскнм папорима задивљавалп спмјет и 
били onjenann од свих нашнх и страних великаиа. 

За известирца одређен je г. Гавро Милоше- 
mili, народни посланик. 

I [ретседник, 
др. Стнјепо Кнежевнћ с. р. 

Потпретседник, 
Ловро Петовар с. р. 

Секретари, 
Анте Ковач с. р. 
Хусенп Кадн11 с. р. 

Члапонп: 
Гавро МнлошевиЈ! с. р., Хаџн Тодор Димитријевн!! 
с. р., Душаи Иванчеви!! с. р., Јован Довезенски с. р., 
Рад. П. БрушиЈа с. р., др. Саво Paaomih с. р., Kocra 
Алексић с. р., др. Младен Лисавац с. р., Мплан 

Мравље с. р. 
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ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

г.г. Хаџи-Тодора ДимитријетЊа и другова,   госп.  Мипистру 
Д.  Радно-Београд''. 

саобраИаја o продужењу уговора „A. 

Господиие  Мипистре, 

У часопису „Радио-Велт", број 29 од 15 јула 
ове годиие, na страни 925 oGjaii.'heno je да je У- 
ијшиа пошта у Југославији повсрила друштву 
Маркони изградњу емиспоие радио стапице од 
40 КВ. 

Како лр>'штво Маркош! стојн иза друштва 
„A. Д. Радио-Београд", које je подиело Вама, го- 
сподине Мипнстре, молбу за продужење уговора 
те je на тај начнн створепа могућиост да се про- 
дужи садашње несносио стаи.е помоћу једног 
формалног решења, 

то иам je част, господнпе Мииистре, да Вас 
умолимо за одговор na следећа nuTaiba: 

1 — Да лн поменута вест одговара истиин? 
2 — AKO ова ne одговара истинн, шта мисли 

господин Мнпистар да уради no предмету про- 
дужења угово1)а „A. Д. Радио-Београд" које je у 
више махова прекршило уговорне обавезс и коме 
je због тога престала да важн копцеснја na даи 
4-11-1933 год.? 

3 —• Шта господнн Миппстар намерава учит;- 
ти no претставцп једпе домаће групе, „Задруге ју- 
гословепских радиосјјоппста", koja je подпела го- 
споднпу Мипнстру коп1<1)етпе и исцрпне предлоге 
o изград11>п pa;ui()(|)onci<e мреже и службе у Целој 
земЛ)И и предала ове п1)едлоге господипу Мини- 
стру 27-IV-1933 год.? 

4 — Да ли господнн Мипистар сматра onop- 
тунијим да радиофонску службу повери страном 
друпппу или домаћој групи „Задрузи југословеи- 
ских радиофоннста"? 

AKO господнн Мнмистар сматра за потребпо 
да од нас потражи ближе    ипформације no овом 

предмету стављамо се na располижењс да их да- 
мо прплпком одговора на ову иптерпелацпју. 

Прпмптс, господипе Миппстре, и овом прилн- 
ком нзразе нашег особитог поштовања. 

У Веограду, 25 јула 1933 год. 
Народпи послапици: Хаџи-Тодор Днмнтрнје- 

вић с. р., Јован С. Довезенскн с. р., Душан М. Жн- 
BOJHHOBMli с. |)., Рнста Ђокнћ с. р., Макснм ТешиК 
с. р., печитак потппс, М. П. MapnoBiih с. р., Ми- 
хаило В. КрстнН с. р.', Стаменко СтошиИ с. р., 
Теодоспје Лазаревии с. р., др. КостиН с. р., Милаи 
A. Божић с. р., Мплан Петковнћ с. р., Драг, Бугар- 
ски с. р., Младеи Милошевнћ с. р., Добра Ловп- 
чић с. р., др. Влада СтанишнИ с. р., инж. Вељко 
Велжовнћ с. р., Игњат СтефановиН с. р., Милан 
ДобровпЈ! с. р., Аитон Церер с. р., Миладии Во- 
личковић с. р., Јакша Томић с. р., Крејчн с. р., др. 
Глиша Тадић с. р., др. nonoBiili с. р., Бора Хрн- 
стић с. р., Милоје СокиН с. р., Зарпја Крстнћ с. р., 
Михаило JeBTiih с. р., Мнлутнн Јевтић с. i)., Ми- 
линко Милутиповнћ с. р., Милорад Снмип с. р., 
др. Стане Рапе с. р., Душап AHTOIIMJCBUII с. р., др. 
Драг. KocTHli с. р., Недељко Праљак с. р., Тодор 
ToHiili с. р., Анте Ковач с. р., Мнлан Мравље с. р., 
Павлич Лојзе Јан с. p.'j Јордан Бабамовмћ с. р., 
Мита Димнтрнјевлћ с. р., Расто Пустослемшек с. 
р., Милап Жпвановић с. р., др. Драган Крал>еви11 
с. р., noTinic нечитак, Н. Марковић с. р\, Д. Беши- 
poBiih с. р., Влада Спахић с. р., Ловпша Р. Кандић 
С, р., М. ПетровнЈ! с. р., Хаџи ЈБуба Патрмогић с. 
р., Жт. Јефтнћ c'. i)., Станко Тркуља с. р., Стјепан 
Бркић ci p., Андрија Јоваи с. р., Лулић Петар с. 
JI., Душан ИваичевиН с. р., Никола Соколовић с. 
р., инж. Фердо Шега с. р., Васмл> Гр1)нГ1 с. р., Крста 
Стрезовпћ с. р., Раделко СарачевнН с. р. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

др. Николе HiiKiitia и другова, народних посланика на господина    Министра   упутрашљих   дела   o 
полицпјској забрапп Претстојппштва градске полиције у Вараждипу расиарчапаља nibnre „Говори 

и иптерпелације народпнх послапика Иарошог сељачког клуба у Народиој скупштинн". 

Господипе Миппстре, 

Добар дио папшх гопо[)а n иитерполациј:}, 
које смо поднели н изрекли у Народпој скупшти- 
ни, скупили смо у KIHllfyj коју je Издао накладпп 
завод Типографија у Загребу. 

Држаппо тужиоштво у Загребу, тај јединп 
меродавпм opran, допустило je распарчавање ове 
књиге, 

Протпппо тоМе Претстојпнттво градске no- 
лиције у Вараждппу одузнма ту књигу од Kibii- 
жара и бранн љезино распарчавање, кпко то до- 
казује случај са кн.ижарима Ипаном Мојером и 
Срећком Хартманом, којима je полиција одузела 
no 15 комада one књнге. 

По духу једпог режима прло je карпктери- 
стичпо колико on цепи слободу мислп n штампе, 
поготово како се он одпосп спрам говора n пп- 

терпелациЈа изрсчепих од страпе пародппх no- 
слапика у Народпој скуппгппт. 

Ужаспо je, када једап opran полнције у пркос 
одредби ДЈ^жавног тужиоштва na своју руку и 
противзакомито ускраћује публицитет говорима 
народних послапнка, јер то показује да рад На- 
родпе скупттппе стојп под коптролом Ваших 
oprana мјесто да Народна скупштипа коптролира 
целокуппу државпу управу. 

Поподом изложепога пнтамо Вас, господнпе 
Мипистре: 

1 - - Да ли Вам je позпато да Претстојппттно 
градске полиције у Вараждину конфискује књигу 
o нашим говорима и интерпелацијама у Народпој 
скупштипп n ако je ono no државпом тужиоштпу 
у Загребу допуштено? 

2 — Шта мпслптс предузетп да се ова сра- 
мота по наш парла.мсптарпп режим одмах уклрни 
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u говорима народних посианика изреченим у Iln- 
родној скупштнии прибанн Уставом загарантова- 
на јанмост. 

Изволнте, господине Министре, н опом при- 
лнком прнмити уверење нашег особитог пошто- 
вања. 

25 јула 1933 годипе 
Београд. 

Народни послапицп: 
Др. Ннкола Никић С. р.,    др. Фраи.о Грубер с. р., 
др. Иваи Jloii'iapciiiili с. р., Ловро Кнежевић с. р., 

Стјепан Вал>авец с. pi 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

г. Хусенна Каднћа, пародног посланнка, на господипа Министра правде, o укндању Устава Ислам- 
ске верске заједннце 

Господиие Мнмистре, 
Приликом прошлогодипп^е као п опогоднш- 

и.е буџетске дебате у Народпој скупштини (5 мар- 
та 1932 године и 15 марта 1933 године), ja сам us- 
nuo и указао na пеправнлпости и пеправде које 
су учињсне Mv^iiiViaiiCKOM дјелу нашега иарода 
при доношењу и у жнвот ciipoBol)eii.y Устава И. 
В. 3. Ha осиову тих непобнтних чии.сиица тра- 
жио сам, да се Устав И. В. 3. стави ван снаге и 
да се допесе уредба, no којој hc се принремеио 
управљати пословима И. В. 3. преко људи народ« 
iior поверења, a до израде и доношења повога 
Устава И В. 3. кога би израдили претстанпнц!* 
муслимана бирани слободном вол>ом народа. Ha 
■sflj иачин би се једипо могло управљати послопи- 
ма И. В. 3. нскључиво у интересу целине И. В. 3. 
a тиме у интересу и шнре иаше иациоиалне зајед- 
нице, a ne као данас под рсжимом воље по.једииа- 
ца и појединих котерија које се налазе у врховн- 
ма управе И. В. 3. Moja излагања и моја траже- 
ња да се Устав И. В. 3. стави ваи снаге, одраз су 
жел>а и тражења читаиог муслимамског дјела na- 
mer народа, осим једиио опих, који су наметнуги 
муслнманнма у данашњој управи послона И.В.З. 

Да би ови наметпути (|)yiii<UHOiicpn И. В. 3. ма 
иа који начин показали своју политнчку актив- 
мост и вал.да своју благодармост за добипемс по- 
ложаје, опи прско чисто верскпх oprana увлаче 
партнјску политику у И. В. 31 Тако претседмии 
Улема меџлиса V Сарајеву г. Салем МуЉЧ^ћ 
под бр. 1649/33 од 25 маја 1933 године из- 
даје званично pciiiei!>e Улема меџлиса свнма муф- 
тијствима и свима вакус^скпм поверенствнма na 
подручју сарајевског Улема меџлнса по коме 
се свнма верским службеницнма зпаинчио одо- 
брава отсуство ради присуствова11)а једном пар- 
тијско-полнтичком збору. To je у супротиости са 
свима законским прописима па и штетно делова- 
ло и на све политичке присташс. 

Господнне Мнннстрс, својевремено кад je име- 
новано прво Вакуфско Belie и када су добронамер- 
ии искрени исламски пријатељи и национални рад- 
ници жел.ели да доведу na чело Вакуфске управе 
за претседннка већа једног истакнутог културног, 
просветиог и националног праног исламског 
радиика, тада je г. Салем Муфтић у нме створепе 
већине одговорно писмепо овима ово: „Предл0- 
жену листу за избор Претседништва и чланова 
Одбора у Вакуфском вијећу не можемо усвојити, 
јер би прво бираи.ем др. Хасанбеговића, који да« 
нас заузима једно од највишнх места пол. чинои- 

ника (подбан у Сарајеву), Претседпиком Biijelia 
баш сами ми потврднли оправданост прнговора 
што их трубе непрнјатељн данашњег стања у Ва- 
куфу, naime, да ту нема ннкаковс аутономије пити 
слободног рада, мего да je све no диктату вла- 
сти и т. д." 

И док je г. Муфтп!! и н.егоиа neliiina опда ова- 
ко резоповала када се радило o човеку којн има 
пун ослон и глас ме1)у муслимаиима, данас иа че- 
лу Вакуфског nnjelia стоји једам пол. чиповппк 
(подбаи у Сарајеву) a дужмост главмог ([јумкцио- 
нера Ваку(|)С1<е управе, Bai<y(|)CK()r дпректора, вр- 
um један тако1)ер активнн пол. чиповинк иачел- 
ник Крал^. Банске управе у Сарајеву. 

Да би све то постигло кулмипацију самозва- 
ног и самовољног приказиван.а тобож11)ег задо- 
пол.ства муслнмапа према иаметпутој верској и 
Вакуфској управи, члан Вакуфског вијећа и ре- 
(|1лектант за претседннка тога тијела г. др. Kapa- 
мехмедови!! самовоЛ)110 ИСКОришћујући прилнку 
иа једном полнтичком збору иеовлаштепо у име 
муслимана хвали наметнуту Вакуфску упрапу и 
благодари ЛЈудима који су укинули Ваку(|)ску са- 
моуправу н онемогућили учешће муслимана у no« 
словнма своје верске и Вакуфске управе. 

Господине Мипистре, 
Да ли Вам je као врховном органу no пропн- 

снма Устава И. В. 3. ово све познато? 
AKO јесте, чиме правдате уношење политнке 

у чисто верске послове, што je у супротностн са 
Уставом И. В. 3. и са свима закопским пропнснма. 

AKO Вам mije позиато што мислнте, господи- 
ие Мннистре, подузети да очистите функЦ^Је у 
И. В. 3. од политичких шићарџија како би се са- 
чувао углед и достојанство вјерских и вакуфскнх 
устапова? 

Мнслнте ли, господнне Миннстре, још у овом 
заседању поднети законскн предлог o укндању 
Устава И. В. 3. у смислу мојнх траже11>а? 

Молнм Вас, господнне Мнмнстре, да ми na 
ову ннтерпелацнју изволнте одговорити усменоу 
једној од наредних седница у Народној скуп- 
штини. 

Примите, господине Министре, и овом прили- 
ком увереље o мом дубоком поштоваљу. 

26 јула  1933 годипе, 
Београд. 

Хусеип Кади!1 с. р. 
народни посланик. 
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ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Светислава Xol)epe, народног посланика, na г. др. 
изузимања малопродаваца д 

Закон o радњама наређујр груписање и орга- 
iiiisoBaiiie тргоиаца и запатлија свих редова н на- 
зина. Законодавац доношењем овог Закона имао 
je намеру да груписањем Л)удн истог запимаи.а 
oMoryliH стварање разних фондова, из којих he- 

се изнемогли н материјалио пропали у крајњој 
иужди помоћи. 

Тачка 4 § 1 овог Закопа овлаиП^ује Министра 
финансија да у заједници са Мнпистром трговнис 
и индустрије може изузети озвесне гране посло- 
ваља oiior Закоиа. Ono овлаш11С11)е примси.епо je 
према малопродавцима дуваиа из непознатих иам 
разлога, њима je одузета могућност удруживања 
na оспову Закона o ради>ама, ма да je то љима 
пајпотребиије, јер je ме1)у њима највећи део рат- 
пнх инвалида, удовица и сиромашних грдђдвд KO- 
JU немају никаквог обезбеђенза, те у случају бо- 
лести и смрти утроше цео свој обртпи капнтал, 
те после падају иа терет државе н друштва. 

Управа монопола не прндржава се Правилт;- 
ка o малопродаји дувана н даје дозволе оним;:, 
којима TO ne треба, и којп су и без тога обезбс- 
beiin. Тако je дата у Загребу дозвола и за мало- 
продају дувана једном чиновипку загребачке Бер- 
зе, коју je он уступио другом лнцу под закуи 
(Аутоматском  бн(|)еу „Квнсисаиа").    Појавом  ове 

Тзор^евиИа Милорада, Министра фннансија, због 
увана из Закоиа o радњама. 

малопродавнице у поменутом бифеу обуставиле 
су рад најблнже четири малопродавнице дувапа, 
н тиме остале без хлеба четирн породнце. 

У интересу ратних инвалида, ратних удовица 
И сиротнње који се баве продајом дувана, слобо- 
дан сам ставитн Вам следећа питања: 

1 — Мислнте ли дозволитн малопродавцнма 
дувана да створе прииудно Удружење на оспову 
прописа Закона o радњама? 

2 — Када he Управа монопола донети пови 
[фојектовани Правплпик o немогућности интер- 
вепције разпнх лнчностн са стране због чијег тра- 
же^в исправан чиновинк често пута долази у ие- 
згодаи положај. 

3 — Мислите лн наредити ревнзију издатих 
дозвола за малопродају дувана, те да се одузму 
оннм лнцима која су исте тражнли ради спекула- 
ције и трговине. 

Молнм, да ми иа ову интереплацнју изволите 
одговоритн усмепо у Иародпој скупштини. 

22 јула 1933 год. 
Београд. 

■ 
Интерпелаит, 

Светнслав Хо!)ера, 
народпи послапик. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

r. Бранка Аврамови1)а, народиог послапика, на r.  Мнпнстра војске и морнарице,   r. Мпнистра шума 
н руда и г. Мнпнстра caoopaliaja, — o раду у руднику угља у Врднику, Срез иришки 

Господипе Министре, 

Част ми je умолити I3ac да ми у Иародној 
скупштини одговорите na следе11у иптерпелацнју: 

1 — У Врдипку, Срез иршики, постоји држап- 
ни рудник са врло лепим радмичким колонијама. 
Taj рудиик ради свега no пеколнко дапа у Mece- 
ni', najimiiie 8—9 дапа, тако да радпнцп којп се 
палазе са мпогобројппм породицама формалпо 
гладујг. 

2 — Миппстарство cao6paliaja редуцпрало je 
своје наруџое са тога државнога рудника и тако 
je учињепа пеправда овом крају где се рудппк na- 
лази a парочпто радпнчкпм породпцама које гла- 
дују. Наруџбе се врше пз приватппх рудпика. 

3 — Onaj рудппк палази се као једини na се- 
веру name Отаибппе и држ-авпи пациопалпп и 
стратегпскп разлози (одбрана землзе) диктују, да 
се onaj рудмпк безуслоппо мора одржатн н при- 
бавити му довољпо паруџби те да би се рудпнчкп 
објекти и окпа нз којих се вади угаљ одржали. 

4 — Надам се да ћете, господипс Мипистре, 
све и сва подузети да се стање na држапом рудпи- 
ку попрапи, те Вас молим да мп у Скупштипп од- 
пшорпте шта памерапате одмах предузетн. 

За ову интерпелацију молим хитност и пра- 
во прпепстна пспред осталпх. 

Београд, 26 јула 1933 год. 
Брапко Аврамовић с. \i. 

народпи послапнк. 
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УСВОЈЕНИ АМАНДМАНИ 

у Закону o верско.ј настави у народним,   грађапским, средњим и учнтељскнм школама у Краљевиим 
Југославији. 

Амандман први. 

У § 2 место „нзводе" да се стави „врше". 

Амаидмаи други. 

Свршетак друге алинеје у § 3 да гласи овако: 
„онда he на молбу заиитересоваиих родтелљ 
баиска управа за пародпе н Министарство про- 
свете за грађанске школе издати iioTi)e6iie па- 
редбе". 

Амандман трећи. 

§ 3 трећа алинеја има да гласи овако: ,,У на- 
родним и грађанским школама могу се поставити 
и посебни учитељи вере са правом иапрсдоваиЈП 
учнтеља основне школе ако у тим школама..." 

Амандман четврти. 

У § 4 да се узме овај ред речн:    „наставнике 

веронауке у народинм и грађанским школама мо- 
же Министар просвете..." 

Амандмам петн. 

§ 11 да до1)е после § 5. 

Амаидман шестн. 

Садашњн § б став првн да гласн овако: „Су- 
плеитн веронауке иолагаће стручни део профе- 
сорског нспита за cpe;tibe школе (§ 73 Закона o 
средњим школама) no програму, који утврђује 
Министар просвете, a који, као и испитиваче за 
тај део програма, предлажу црквеие власти. 

Амандмам седми. 

У § 7 место „извођење" да се ставн „вршење" 

ШТАМПАРСКА ГРЕШКА 

У 52 састанку омашком je упето да су за За-     Ђорђе Парабућскн, uno ие СТОЈИ,  потто су билн 
кон o ликвидацији  аграрне реформе гласали и    отсутни, 
народнн   посланици   r.r.   Мита   Дииитријевић   и 
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sienocKArsKe BeiešKe 

REDOVAN   SAZIV 
ZA lQ32,/3? GODINU 

KNJIGA VII 

OD LVI DO LVI1I REDOVNOG SASTANKA 

OD 17 OKTOBRA DO 1Q OKTOBRA 1Q33 GOD. 

S^" 

BEOGRAD 
Za Marodnu štampariju Mirko Drobac Poenkareova ul. 2-4 — Telefon 24-334 

19   3   3 
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Pretsedništvo Narodne skupštine 

Pretsednik 

Dr. KOŠTA KUMANUDI 

Potpretsednici: 

DRAGUTIN-KARLO KOVAČEVIĆ Dr. AVDO HASANBEGOViC 

Dr. KOŠTA POPOVIĆ 

Sekretari: 

Dr. DRAGOUUB JEVREMOVIĆ DRAGOMIR M. STANOJEVIĆ 

ANTE U. KOVAČ MILAN MRAVLJE 

GAVRO MILOŠEVIĆ 
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Narodni poslanici 

Avramuvić Branko, Adic Ante, Aksehtijevic Aleksandar, Aleksič Košta, Afilović saćir, Aiulclino- 
\ ic Grgur-Budislav dr.; Antonijević Dušan, Antunović .losij), Arandelović Jovan, Auer Ljudevit dr.; 

Babamović .lordan, Tialjic Šalili, Иапјас Ljidiomir, Barač Branko dr.; Batiiiić Ло/.о, Bačić Stjepan 
di.; Bcnko ,l(jsi|), I?e.širović Dimitrije R., BpgdariovJ<5 Iso, Božić Milan, |](jrisa\ lje\ ie Straliinja, Brkie Stje- 
pan, Brušija Rado-lav, Bugarski Dragutin J., Budlšin Stevan, Bukvić Aleksandar, Bunović Milan; 

Ccniovic l;ilip,  Centie .Imaj ilr., Ccrer Anton, CipUševič Melodije; 

Ćirie Dorde, Čirie Stevan, Ćuko\ ić Milan; 

Čorbić Branko, Cohadžic Hazini; 

Davidovie Vitomir, Danilovie Živko, Detnetrovie .hiraj, Dervišić Ehllaga, Dimitrijević Mita, Dimi- 
trijev ie Hadži-Todor, Dobrović Milan S., Dobrovoljac Milan J„ Dovezenski Jovan S., Dodić Aleksandar 
Taka, Došen Mirko dr., DraKović Miloš P., Drljača Branko, Drmelj Alojzij, Duboković Juraj; 

Dokić Risto, Dordević Vladimir, Durić Miliailo; 

Elegović Ivo dr.; 

Fidancevič Toma dr., l;izir Viktor, Folirić Arsa; 

Gavrančič Oton dr., Gavrilovie Branislav, Gavrilović Oto, Gajšek Karlo, Glavieki Božidar, Go- 
spodnetić Franjo, Grajić Pero, Grba Milovan dr.. Grbić Emilijan, Grdie Vasilj, Grubanovjć Milan, Gruber 
Franjo dr.; 

Hajdinjak Anton, Hanžek Lavoslav dr., Hasanbegović Avdo dr., Hodera Svetislav V/, Hribar Ni- 
kola, Hristić Bora; 

Ivandekić-Ivković Mirko dr., Ivanišević Petar, Ivančević Dušan, Ilić Srda Milan dr., Isakovič Mi- 
livoje D., Isakovič Mito; 

Janković Velizar dr., Jevremovič Dragoljub dr., Jevtič Životije, Jevtič Milutin Al., Jevtič Mihailo 
R., Jevtič Radovan, Jelič Milutin, Jeličič Boža C., Jeremić Živojin, Jovan Andrija, Jovanović Aleksan- 
dar, Jovanovič Doka, Jovanovič Jova, Jovičič Dobroslav; 

Kadič Husein, Kajmakovič Omer, Kalamatijevič Mihailo R., Katič Miloš, Kaćanski Stevan, Kc- 
šeljevič Nikola dr., Kline" Anton, Kneževič Lovro, Knežević Stjepo dr.. Kovač Ante Lj.. Kovačevič Dra- 
gutin-Karlo, Kožulj Marko dr., Kojić Dragutin dr., Koman Albin, Kostić Dragutin dr., Kostić Milorad J. 
dr.. Kraljević Dragan dr., Kramer Albert dr., Kraft Stevan dr., Krejči Anton, Krstanović Risto, Krstić Vla- 
dimir, Krstić Zarije S., Krstić Milutin, Krstić Mihailo V., Krstić Simo, Kujnndžić Andrija K., Knjundzic Bo- 
goljub K., Kumanudi Košta dr., Kuntarić Ante dr., Kunjašić Joahim. Kurtović Vojko, Kurtovic Suknja; 

Lazarevič Milovan M., Lazarević Todor dr., Lazarevič Teodosije K., Lazarević Filip S. dr., Leušlć 
Đuro dr., Lisavac Mladen dr., Lončarević Ivan dr.. Lončar Ivan, Lončar Stanko, Lukic Zivan dr., Luhc 
Petar; 

Makar Dako, Maksimović Božidar, Maksimović Stjepan, Malančec Vlado dr., Marinković Voji- 
slav dr, Marjan Đuro, Marjanac Simo, Markić Franjo, Marković Velimir Ž.. Marl^vicMilenko dr..M;ii- 
ković Milorad P., Markovič Nikola, Mastrović Ante F., Matica Pavao, Matic Doka N.. MaccKovic Ma- 
tija Mašić Marko, Metikoš Milan dr., Mijić Milan D., Miletić Vjekoslav dr.. Miletic Vladislav, Mdo.se- 
vić Gavro, Milošević Mladen P., Milutinović Milinko R„ Milntiiiović Milorad D., Misirhc Jovan T, Mitrovic 
Jovan R., Mitrovic Ljubomir M. Mihailović Ilija P., Milinilović Svetislav dr., Mozcr Ilans dr., MolionC 
Ivan, Mravlje Milan, Mulalić Mustflfa A; 



Ncdeljković Uroš P.. Nikić Nikola dr., Nikić Fedor dr., Nikodijević Araiulel D., Nikolić Branko dr., 
Ninković Tripko, Novaković Tode dr., Nuić Petar dr; 

NJamcul Ranko dr.; 

Ostojić Đuro dr.; 

Pavlič Alojzij, Palaček Ivan dr., Parabućski Dorde, Paranos Spiro I"., Pahernik Prano, Patrno- 
gić Ljuba, Perić Matej dr., Perić Milivoje 1)., Perić Ninko dr., Perko Dragutin V., Petković Mi- 
lan, Petovar Lovro, Pet rak Nikola, Petričić Živko dr., Petrovič Marko, Pešić Milutin, Pivko Ljudevit dr., 
Pištelić Slavko Л. dr., Pogačnik Viktor, Popovič Dimitrije On. Popovič Dobrivoje Ger. dr., Popovič Du- 
šan, Popovič Jeftimije, Popovič Kosta dr., Popovič Milan V., Popovič Milan dr. Popovič Svetislav dr., 
Praliak Nedeljko, Preka Nikola, Prekoršok Ivan, Priir:ip .lovo. Prša širne dr., Pustoslenišek Rasto, Pucelj 

Ivan .1.; 

Radivojević Lazar Lj., Radič Ivan, Radovič Savo dr., Radonjič Milan, Radonjič Miljan, Rajič To- 
ša dr.. Rako .lanko dr., Rape Slane dr., Rorbaher Jiilijan dr., Ružič Viktor dr.; 

Savič Arandel P.. Savič Sava V., Savkovič Ilija, Santo Gavro dr., Saračević Radenko, Sekulič Mi- 
lan dr., Selič .loca M., Selmanovič Alija, Simič Milorad, Smiljanič Toma dr., Sokič Miloje M., Sokolovič 
Nikola, Spasović Vukašin, Spaliič Vlado, Spindler Vjekoslav, Srškić Milan dr., Stažič .losip, Stajkovič Ni- 
kola, Stanič Andra, Stanišič Vladimir dr., Stanojevič Dragomir M., Stanojevič Milutin, Stevanovič 2iV0- 
jin A., Stevanovič Milan, Stepanov Milivoj, Stepanovič Milan R., Stefanovič Ignjat, Stijič Milan dr., Sto- 
jadinovič Milos-iav dr., Stojkovič Milan D. dr., Stošič Stamenko, Strezovič Krsta; 

Šarkovič Tihomir, Šega Ferdo, Šelmič Dragic N., Šečerov Slavko dr., Šiljegovič Vladimir, Šiftar 
Stevan, Šnajdar l""ranjo, Šumenkovič Ilija dr., Šnrmin Đuro dr.; 

Tadič Gligorije dr., Teodorovič Vojislav, Tešič Maksim, Tolič Ignjat M. dr., Tomič Jakob, Tonič 
Todor R., Topalovič Milan, Toromanovič Hasan, Trbič Vasilije, Trbojevič Uroš dr., Trifunovič Ljubiša, 
Trkulja Stanko, Trpković Stavra K.; 

Uzunovič Nikola, Urek Ivan, Uroševič Mirko P., Urukalo Sergije; 

Valjavec Stjepan, Varda Sever, Vasiljevič Stevan dr., Veličkovič Miladin, Veljkovič Veljko, Vi- 
dakovič Vitomir, Vidič ,Ieša dr., Vidovič Bogdan dr., Vošnjak Bogumil dr., Vujič Dimitrije V., Vukičevic 
Bo'Mč dr.- 

Zaharič  Čedomir,  Zeljkovič  Boško,  Žemljic Jakob; 

Živanovič Milan, Živančevič Mihailo, Živkovič Isidor M., Živkovič Negosim dr., Zivojinovič Du- 
šan M.. 
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Ministarski savet 

Pretsednik Ministarskog saveta dr. Milan Srškic'; 

Ministar bez portfelji! dr, Albert  Kiamer; 

Ministar socijalne politike i nar. zdravlja Ivan Pucelj; 

Ministar bez portfelja dr. Harndija Karamelimedović; 

Ministar bez portfelja dr. Dragutin S. Kojić; 

Ministar trgovine i industrije dr. Ilija Šumenković; 

Ministar pravde Božidar Maksimović; 

Ministar bez portfelja dr. Budislav Grgur Andelinović; 

Ministar saobraćaja Lazar Radivojević; 

Ministar vojske i mornarice armijski deneral Dragomir Ž. Slojanović; 

Ministar šuma i rudnika Pavao Matica; 

Ministar fhiansija  dr.   Milorad  Dordević; 

Ministar građevina dr. Stjepan Srkulj; 

Ministar inostranih poslova Bogoljub Jevtić; 

Ministar imntrašnjili poslova Živojin Lazlć; 

Ministar prosvete dr. Radenko Stanković; 

Ministar za fizičko v.ispitanje naroda dr. Lavoslav Hanžck; 

Ministar poljoprivrede dr. Ljnbomir Tomašić. 




